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                                                                    سخن ناشر 
  

آراء گوناگون به آن ر روزگار پر التهاب ما، حجاب یکی از مسائلی است که با د
آنچـه مسـلم   . کنـد  اي آن را به شکلی تعبیر می نگاه شده است و هر گروه و دسته

 ۀکه نه تنهـا در اسـالم بلکـه در همـ     است است حجاب دستوري از جانب خداوند
  . ادیان توحیدي بر آن تاکید شده است

بـه   ،حجـاب  موضـوع ست نسل امروز ضمن شناخت دقیق ا الزم، در این میان
ایران اسالمی کـه بـا نثـار خـون     . پی ببرداجتماعی آن و  اهمیت و نقش فرهنگی

سرمشـقی بـراي   و هزاران شـهید بـه ایـن مرحلـه از اقتـدار و شـکوفایی رسـیده        
چه جایگـاهی بـراي حجـاب قائـل      ؛ستیزان جهان شده است خواهان و ظلم آزادي
ر مهـم و قابـل   پاسـخ بسـیا   کفن میهنمـان،  شک وصایاي شهداي گلگون ؟ بیاست

اند و از ابعاد مختلف به اهمیـت و نقـش حجـاب در     تاملی به این سوال ارائه کرده
بـه همـین سـبب در ایـن     . انـد  زندگی سیاسی و اجتماعی مردم ایران اشاره کرده
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مجموعه تالش شده تـا از میـان خیـل عظـیم وصـایاي شـهداي گرانقـدر ایـران         
بـا   .شـما پوینـدگان راه حـق گـردد     اسالمی، اشارات این عزیزان به حجاب تقدیم

  . او شادي روح شهد خورند امید به رضایت آنکه شهدا در نزدش روزي می
  

  نشر شاهد
  1390پاییز 
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                                                                     پیشگفتار    
  

نامـه شـهدا بـه     وصـیت رو، از بررسی تعداد پنجاه و سه هزار  در مجموعه پیش
. نامه برخورد نمودیم که در آن کلمه حجاب به کار رفته است وصیت 8681تعداد 

شود که مسأله حجاب براي رزمندگان اسـالم بـه حـدي مهـم      چنین استنباط می
اند و بر این اساس تأکیـد   تر از خون شهدا دانسته بوده که حتی آن را سالحی مهم

  :خوانیم نامه یکی از شهدا می که در وصییتچنان. اند بسیاري بر آن داشته
وصیت من این است که خـواهران  ؛ و چند کلمه با خواهران هموطن دارم... « 
 .دنترسـ  غرب از سیاهی چادر تـو کـه معرفـت یـک زن اسـت مـی       شرق و ،بدانید

ها را هنوز در شهرها  من بعضی ولی. خیلی از شهدا این وصیت را کردند ،خواهران
خـواهم و   من از شما عاجزانه مـی  !کنند حجاب اسالمی را رعایت نمیبینم که  می

تکـه امـام    و بـه بـدن تکـه    )ع(دهم به فرق شـکافته امیرالمـومنین   شما را قسم می
اي امت  را به خون شهدا که حجاب اسالمی را رعایت کنید و بدانیدو ت!!! )ع(حسین
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خـون شـهدا را    حجـاب اسـالمی را رعایـت نکننـد،    برخـی   اگـر ، شهیدپرور ایران
خـواهم   شما مـی  از .کنندگان خون شهدا هستند پایمال اینها و اند اهمیت کرده بی

حجـابی در سـطح شـهرها از میـان      برخورد کنید که دیگر بی به نحوينها آکه با 
  ».برود

  : همچنین شهید گرانقدر دیگري نوشته است
افتخـار بکنیـد و بـا    وار در مرگ برادر اسـتوار باشـید و    و خواهرانم، زینب ...« 

دهان آنانی بزنیـد کـه    رعایت مسائل اسالمی، مخصوصاً حجاب، مشت محکمی بر
  ».خواهند انقالب را از طریق فرهنگی شکست بدهند می

  :خوریم هاي از سوي آن سبکباالن برمی و یا به چنین توصیه
کـه شـما هـم    ، خـواهرانم بدانیـد   و پیامی به شما خواهران محتـرم دارم ... « 

بـا   بایـد شـما هـم    .این انقالب و این جنگ را به پیروزي برسانید تامی دارید سه
 .مبـارزه کنیـد   اروپـا و دنیاپرسـتان   و مریکا و غربآبا شیطان بزرگ  ،دشمنانتان

 اي هـیچ اراده  تـا  خواهنـد  مثل عروسکهاي کوکی مـی  را شما ،بدانید که دشمنان
یرنـد و شـما را در مـنجالب    شخصیت زن را به بـازي بگ  که بتوانندنداشته باشید

 .داننـد  آوردن مـی بیشـتر پـول در   برايدشمنان شما را یک وسیله  .دنفساد بکشان
د جنس را بخـاطر عکـس   نبتوان چسبانند تا اجناس میعکسهاي زنها را پشت  آنها

شما بایـد   .دانند گذرانی می خوش وسیلهزن را فقط در نهایت و  .زن بهتر بفروشند
حجاب خودش را حفظ  )س(چگونه زینببیندیشید که درس بگیرید و  )س(از زینب

چطور راه بـرادرش را  . چطور بود )س(کرد و چطور با کفر مبارزه کرد و رفتار زینب
شـما هـم از خـدا     .با شجاعتی که از خدا گرفتـه بـود   ی؟با چه بیان ،دهد ادامه می

حجاب صحبت کنیـد   و بدحجاب و بیفاسد این زنهاي ولگرد و  با. کمک بخواهید
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نهـا مبـارزه کنیـد و    آبـا  که وظیفه شماست  ؛و امر به معروف و نهی از منکر کنید
شـما خودتـان حجابتـان را حفـظ و     . نگذارید که خون برادرانتان را پایمال کننـد 

  ».وار زندگی کنید زینب
شود که خود نشـان از   هاي فراوانی در وصایا دیده می در این مجموعه شباهت

وان شهدا در مساله حجاب و احساس مسـوولیت بسـیار آنهـا در قبـال     دغدغه فرا
  .فرهنگی جامعه دارد -مسائل دینی

امید که با اشاعه این وصایا بتوانیم گامی در راسـتاي تـرویج فرهنـگ حجـاب     
  . برداشته باشیم

  :شیوه نگارش
  :ذکر چند نکته درباره شیوه تنظیم این اثر

ابتـداي  در  نام شـهید  ضمن آوردن شهیدهر  نامه بین وصیت براي تفکیک -1
ي آن قرار گرفتـه  نامه در ادامهاي متفاوت از متن اصلی، متن وصیتسطر با اندازه

   .است
نامـه، بـیش از یـک پـاراگراف بـه موضـوع حجـاب         چنانچه در یک وصیت -2

در ابتداي سـطر   اختصاص پیدا کرده باشد، پاراگراف بعدي با گذاشتن نقطه چین
  . ستمشخص شده ا

ع حجاب در اواسط جملـه شـهید قـرار گرفتـه باشـد،      ودر صورتی که موض -3
  . آغاز شده است... مطلب به صورت 

معنـا و   با هـدف بیـان رسـاتر و گویـاتر    کلماتی  اي، نامه در وصیتچنانچه  -4
  . قرار گرفته است[ ] ضافه شده باشد آن کلمه در امفهوم 
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امه، به صورت غلـط نوشـته و یـا از    ن اي در اصل وصیت در صورتی که کلمه -5
بـا   وکلمه تغییر یافته یا حـذف شـده    ، آننظر دستوري در آن جمله اشتباه باشد

  . گذاشتن شماره در باالي کلمه، اصل آن در پانوشت هر صفحه آمده است
 اي در اصل وصیت نامه به هر دلیل ناخوانا باشد، به جاي آن، چنانچه کلمه -6

بـه صـورت حدسـی     اي واژهدر صـورتی کـه   . رار گرفته اسـت ق» ...  «این عالمت 
بـه جـاي   »  «در واژه جدیـد   ،شـده باشـد   نامفهوم توسط مصحح جایگزین کلمه

  . چین قرار گرفته است نقطه
هـاي   مصحح تمـام تـالش خـود را کـرده اسـت تـا بـا قـرار دادن عالمـت          -7

  . تر نماید آسان خواننده متنها را براي  خوانش متن) ؟ : ! ؛ .  ،(سجاوندي 
اي کـه در آن کلمـه    نامـه  وصیت 8681شایان ذکر است این وصایا از میان  -8

یی وجـود  البته در میان ایـن وصـایا  . خورد انتخاب شده است حجاب به چشم می
کرده  هادفبا نوشتاري بدیع از حجاب به معناي عرفانی آن است شهیدان،که  داشت
ایـن وصـایا از   ) حجـاب جسـمانی  معنـاي  ( ،با توجه بـه موضـوع کتـاب    اما. بودند

در پایان الزم است از کلیه عزیزانی که در گـردآوري، تفکیـک   . فهرست خارج شد
  . اند قدردانی کنم و حروفچینی این وصایا نقش داشته

  
  مهدي دادجو 
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    لزوم حفظ حجاب: فصل اول   

 
  )کرج 1344 – 1362( رضا آخوندي توران پشتی شهید 

  .اسالمی را که نمونه و الگوي یک زن مسلمان است رعایت نمایید حجاب
  

  )تهران 1349 – 1367( علیرضا آذري شهید 
سعی کنید که حجابتان را بیش از  ،دوست دارم بعد از من نمازتان ترك نشود

  .ن بخوانید که صفاي دلهاستآاندازه حفظ کنید و قر
  

  )یزد 1346 – 1364( حمیدرضا آقاعسگري شهید 
  .1]مبارزه کنید[حجابیها و با شهوات دنیوي که در آخر پشیمانی است  با بی

  
                                                             

 دست بزنید: وصیتدر اصل  -1
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   )نائین 1343 – 1361(احمد آل داود سید  شهید 
و تو اي خواهر، حجاب و عفـت و پـاك دامنـی را بـیش از هـر چیـز مـورد         ...

  .اهمیت قرار بده، چون حجاب تو مشت محکمی به دهان یاوه گویان است
  

  )کوهپایه 1343 – 1362( رضا علی آهکی ورزنه شهید 
صـفتان بزنیـد کـه     و خواهرانم شما با حجابتان پتکـی سـنگین بـر حیـوان    ... 

  .سعادت شما در همین است
 

  )آستانه اشرفیه 1346 – 1364(پور  داود ابراهیم شهید 
و پیام من به خواهرانم این است که همیشه حجاب را رعایت کنند، که این ... 
  .سالحی است علیه دشمنان اسالمخود 
  

  )اردبیل 1350 – 1365(پور  رضا ابراهیم شهید 
  .حجابشان را حفظ کنند خواهم می از خواهرانم

  
  )مهران 1339 – 1370( ابراهیمیاهللا  رحمتشهید  

نطور که باید براي شـما شـریک زنـدگی    آ. و اما همسر عزیزم مرا حاللم کن... 
صـبر   ،ام را به مرحله اجرا بگذار و با حفظ حجاب خواستهخرین آخوبی نبودم ولی 

  .راه مرا یاري بخش ،تبو شکیبایی بر مصی
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  )مشهد 1346 – 1365( شهید احمد احراري  
 در مملکـت بـه نحـوي کـه اسـالم      حجـاب را  خـواهم  مـی  از مسوولین محترم

  .خواهد در آورید می
 

  )شوش دانیال 1344 – 1362( عبدالعباس احسانی فر شهید 
 ایـن شـیر   )س(زینب و )ع(فاطمه امیدوارم که از ،خواهران خوبم مادرم و اما و... 

تربیـت اسـالمی    انجام فرایض دینـی و  حفظ حجاب و با درس بگیرید و کربال  زن
  .خون شهیدان ادا نمایید انقالب و نسبت به اسالم، فرزندانتان رسالتتان را

  
  )گرگان 1347 – 1364( رضا احسن شهید 

  .حجاب اسالمی را رعایت کنید ]خواهران عزیزم[
  

  )سمنان 1349 – 1366( مهدي احمدپناهیسید  شهید 
تر از خون شهید است اسـالم را   شما با حجابتان که برنده ،خواهرم و خواهرانم

هـا   عفتـی  و بیها  نگهدارید و دیگران را هم ارشاد نمایید و سخت جلوي بدحجابی
  .را بگیرید

  
  )نهاوند 1343 – 1364( رضا احمدوند شهید 

کـه حجـاب را رعایـت کنیـد، پـس       ]می خواهم[اهللا  از همگی خواهران حزب
حفظ کن که فردا در روز قیامت بتوانی جواب گـوي   ]را[خواهر، حجاب اسالمیت 

  .شوي) ع(حضرت فاطمه
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  )جهرم 1338 – 1362( شهید ابراهیم احمدي 
هموطنـان و   ]پیامی براي[و من هر چند کوچکتر از آنم که پیام بدهم ولی ... 

و آن اینسـت کـه دقـت    همشهریان عزیزم، بلکه براي تمـام مسـلمانان دنیـا دارم    
گري بعضی از جوانان نـادان   حجاب خواهران و جلوگیري از هرزه ي زیادي در باره

  .داشته باشید 1چشم چران و
  

  )آباد نجف 1346 – 1366( رمضان احمدي شهید 
وار حفظ کنید که حفـظ   ، بعد از مرگ من حجابتان را زینبو شما خواهران... 

پیـام  در  دهان دشمنان اسالم، همانگونـه کـه   حجاب شما مشت محکمی است بر
از شمشیر من است، یک زن  تر کوبندهخواهر حجاب تو  ]:که[آمده است  انشهید

  .یا دختر مسلمان باید از فاطمه زهرا سرمشق حجاب بگیرد
  

  )قروه 1340 – 1366( احمدي صفر شهید 
گویند که خـواهران و   می تک افراد کشور اسالمی شهدا با شهادت خود به تک

بیایید به پاس احترام خون ما حجاب خویش را رعایت نماییـد و حجـاب    ،برادران
حجـاب بـاطن را نیـز     ،تنها در حفظ ظاهر نیسـت کـه در کنـار حجـاب ظـاهري     

 ،نآمحفوظ بدارید که دشمنان همیشه و در همه حال در صدد هستند از طریـق  
شهدا بـا شـهادت   . قشرهاي مختلف را از هدف و دین و مذهب خویش دور بدارند

 .گویند نگذارید ظلم و ستم و ظالم و ستمگر بر مظلومین حکومت براننـد  می خود
وصیت شهید احمدي نیـز ماننـد همـه شـهدا پیـروي کـردن از راه و روش امـام        
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  .و حفظ حجاب بود )ره(خمینی
  

  )کرمانشاه 1323 – 1364( صفر علی احمدي شهید 
الگو گرفتـه و   )ع(کنیزوارانه از فاطمه زهرا که اوالً کنم می به تو وصیت ،همسرم

ایم در خواندن نماز اول وقـت و رعایـت    مانند این سالها که با هم زندگی کرده
حجاب و کمک به فقرا و مستمندان و یاري کـردن محرومـان و برپـا داشـتن     

 هر کدام عمر به دنیا داشـتیم  ،الهاي قبلس مثلپرچم حسینی در ایام عاشورا 
 .یمو عاشق عترت پیامبر گرامی اسالم باشدهنده  ادامه

  
  )تهران 1348 – 1366( داود اختیاري شهید 

کننـد،   شـرکت مـی  ها  و از تمام خواهرانی که در تشییع جنازه من و مراسم... 
  .دشمن نتواند به ما ضربه بزند تا که حجاب اسالمی را رعایت کنند، خواهم می

  
  )شهر زرین 1348 – 1365( شهید احمد ادیبی 

  .از خداوند خواستارم که به خواهرانم حجاب اسالمی را نشان دهد
  

  )دزفول 1345 – 1364(زاده  شهید احمد اردي 
  .در جامعه اسالمی آن را ترویج کن خواهرم حجاب خود را حفظ کن و

  
  )تبریز 1340 – 1365( رسول ارمغانی شهید 

و بر مسئله حجاب بیشتر توجه کنید، چون برادرتـان در راه اسـالم و در راه   ... 
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   .ناموس و حجاب به جبهه رفت
  

  )بجنورد 1349 – 1366( علیرضا اسدي شهید 
 جهت حفظ حجاب و تربیـت صـحیح کودکـان خـود و     ]در[اما خواهرهایم را 

  .کنم میراهنمایی به طرف خط اسالم دعوت 
  

  )سمنان 1348 – 1365( حمیدرضا اسفنجانی شهید 
، چرا که حجاب یک نـوع  کنم می خواهرانم، شما را به حجاب اسالمی سفارش

: فرمودنـد  )س(دشمنان اسالم اسـت و همـانطور کـه حضـرت فاطمـه      1اسلحه علیه
  .بهترین زینت زن حفظ کردن حجاب خودش است

  
  )بروجن 1348 – 1368( خشایاراسفندیاري فرادنبه شهید 

  .که با حفظ حجاب پاسدار خون شهیدان باشی خواهم می خواهرم، از تو
  

 )مبارکه 1348 – 1365( حمیدرضا اسالمی فر شهید 
  .ترین زینتت را نگهداري ا نیز سعی کن با حفظ حجاب ارزندهو شم... 
  

  )اصفهان 1340 – 1360( سعید اصطهباناتیسید  شهید 
گونـه   کـه زینـب   کـنم  مـی  نها توصیهآبه  .باشد می سفارش دیگرم به خواهرانم

باشـد را   می حجاب که یکی از ارکان عمده اسالم زندگی کنید و وار زینب باشید و
                                                             

 بر علیه: وصیتاصل  در -1
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حفظ کنید و به این حجاب خیلی خیلی اهمیت بدهید و دین خـود را بـه اسـالم    
کـه پشـت    نچـه آ بدانیـد  .شما عزیزان را یـاري کنـد  اهللا  ءشا ادا نمایید که خدا ان

کشاند حجـاب   می نها را به خاك نکبتآورد و پوزه سیاه آ می زه دردشمن را به لر
  .شماست

  
  )شیروان 1336 – 1360( برات اکبرنژادسید  شهید 

از . وصیتم به خواهران و برادرانم این است که به واجبـات توجـه زیـاد نماییـد    
حجـاب کـامال توجـه و عمـل      و اصـول دیـن   فروع دین و ،نآنظر من به نماز و قر

  .کنید که خداوند مومنین را دوست دارد
  

  )مبارکه 1342 – 1365( اکبرياهللا  سیف شهید 
رو و بـ تو هم با رعایت کردن حجـاب اسـالمی بـه مدرسـه      ،اي خواهر مهربانم

و دعاهاي کمیل که خـواهران  ها  درست را خوب بخوان و در جلسات و نماز جمعه
  .هم شرکت کنکنند تو  می دیگر شرکت

  
  )قزوین 1342 – 1365( رضا اکبري سگز آبادي شهید 

کـه آن را در رأس   کـنم  مـی در مورد حجاب هـم بسـیار سـفارش     ]خواهرانم[
  .کارهایتان قرار دهید

  
  )قم 1336 – 1361( صادق الهامی کلوانق شهید 
اگر مسلمانان به اسالم عمل کنند هیچ مانع و مشکلی به معنـی واقعـی    اصوالً
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چه در مبارزات و مجاهدتهایشان به شهادت برسـند و  ، بر ایشان وجود ندارد کلمه
مـه طـاهرین و مـردان    ئچه پیروز شوند توصیه نهایی من همـان توصـیه انبیـا و ا   

مـردم   بزرگتـرین نیـرو و کمکـی کـه از     حتماً .یعنی تقوي، تقوي، تقوي ؛خداست
نکـردن مـردم و پیشـه    در درجـه اول گنـاه    ،تواند بیشتر باشد می براي ما است و
از ) 58یـه  آاحزاب  ةسور(یعنی هر قدر حجاب  ،درون جامعه است کردن تقوي در

سوي بانوان رعایت شود و ریا و شرك در اعمال و چپـاول سـرمایه انـدوزي و بـه     
ل مـذموم  ئفکر جامعه و دیگران نبودن، فقط و فقط به فکر خود بودن و دیگر مسا

ل انقـالب و  ئمسـا  نه تنها جنـگ بلکـه دیگـر    ،از سوي اسالم در جامعه محو شود
  .شود می زودي از بین رفته و حله اسالم ب
  

  )تالش 1347 – 1362( رامین امیري شهید 
اي . خواهران من، وقار شما حجاب شماست و حجاب شما مایه افتخار ماسـت 

  .خواهران من، شما باید حجاب اسالمی خود را حفظ کنید
 

  )رودسر 1345 – 1365(خلیل امیري جانباز  شهید 
نماینـد   که عفت و حجاب اسالمی را کامالً رعایـت  خواهم می از خواهران خود

   .حجابان عفتان و بی تا مشت محکمی باشد بر دهان بی
  

  )میاندوآب 1344 – 1366( رضا انفرادي شهید 
در مرگ برادر اسـتوار باشـید و    وار زینبو خواهرانم، شما مرا حالل کنید و ... 

افتخار بکنید و با رعایت مسائل اسالمی، مخصوصاً حجاب، مشت محکمی بردهان 
  .خواهند انقالب را از طریق فرهنگی شکست بدهند می آنانی بزنید که
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  )تهران 1339 – 1361( عبدالرضا ایرانلو شهید 
اینکـه   ؛یک چیز را بیشتر بـه تـو وصـیت دارم    ،رسد به خواهرم فریبا نوبت می

حجاب خود را حفظ کن و همیشه پشت سر امام و روحانیت بـاش و یـک دختـر    
حزب اللهی باش و از گناهان دوري کن و خون من را هدر نده و همچنین خـواهر  

کردم که حجاب خـود را حفـظ    نصیحت می بزرگم فخري هر چند که خیلی تو را
له را رعایـت کنـی و بـه    ئکردي ولی امیدوارم که این مس کنی و خوب رعایت نمی

  .دنبال دین عزیز اسالم بروي
  

  )نائین 1346 – 1365( حمیدرضا ایزدي شهید 
که زندگانی ائمـه اطهـار    خواهم می از پدر و مادر و برادران و خواهران مهربانم

 خـواهم  مـی  را سرلوحه افکار و زندگانی خود قرار دهید و همچون همیشه از شـما 
  .در حفظ حجاب اسالمی کوشا باشید که البته بوده اید

 
  )شیراز 1345 – 1365( رسول ایزدي شهید 

حجـابی کـه ننـگ بـزرگ      این را از امت شهید پرور خواهشمندم که ریشه بـی 
 از دوران طاغوت ادامه داشته، از جامعه اسالمی مـا بردارنـد تـا سرمشـقی     واست 

  .براي دیگر کشورها باشد
  

  )زهرا  بوئین 1352 – 1367( علمدار ایمانی شهید 
و پیام من به تمام مادران و خواهران این اسـت کـه حجـاب خـود را حفـظ      ... 

  .زند ن میآو قر ان دینکنند و این حجابهاي شما ضربه به دشمن
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  )سمنان 1343 – 1366( رجب علی ایمانی فوالدي شهید 
حجـاب را رعایـت کننـد و سـیاهی حجـاب را       خـواهم  مـی  از همه خـواهرانم 

  .سرمشق اسالم قرار دهند
  

  )تهران 1348 – 1365( شهید داود بازبندي 
آیـه قـرآن دربـاره     17برادران، مسئولیت دارید، حواستان جمـع باشـد، مگـر    

حجـابی در شـهر و دیـار مـا      حجاب نیست؟ پـس اي مسـلمانان، چـرا هنـوز بـی     
  کن نشده؟ ریشه
ولـی   آیا وقت آن نیست که خود را بسازیم و دیگران را نیـز اصـالح کنـیم؟    ...

حجـاب هسـتند    بدانید شماهائیکه دختران و زنانتان هنوز بدحجاب و یا احیاناً بی
  توانید در برابر خون شهدا پاسخگو باشید؟ در برابر خدا مسئولید، چگونه می

  
 )تهران 1342 – 1365( حمیدرضا بازیان شهید 

  .مورد رضایت اوست حفظ کنید ]که[خواهرانم حجابتان را همانطور 
  

  )جرقویه 1343 – 1360( آبادي کمال   رجبعلی باقري شهید 
اي خواهران عزیزم، حجاب و عفت و پاکدامنی را سرلوحه زنـدگی خـود قـرار    

  .دهید
  

  )کاشمر 1348 -1365( ن باهوشیحسسید  شهید 
همچـون زینـب    ،بـا شـنیدن خبـر شـهادت برادرتـان      ،و شما اي خواهرانم... 
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صبور باشید که خداوند با صابران است و با حفـظ حجـاب خـود مشـت      )س(کبري
  .یدمحکمی به دهان منافقین زده و حافظ خون برادر خویش باش

  
  )بندرگز 1345 – 1362( رمضانعلی بائیان جزي شهید 

اي به آن دسته از خواهرانی که حجـاب اسـالمی را رعایـت نمـی      پیام برادرانه
  : کنند

ما خودتـان را در مقابـل   اي خواهران، مگر این دنیا چقـدر ارزش دارد کـه شـ   
هـاي   اي فکر کنید، آیا از ایـن خـون   اید؟ اي خواهران لحظه ارزش کرده دنیایی بی

شـهدا بـا    کشـید؟ همانطوریکـه   شهدا خجالـت نمـی   هاي خانوادهپاك شهیدان و 
کنند، حجاب شـما   می کنند و دشمنان اسالم را نابود می خونشان، اسالم را حفظ

تواند چشم آن دنیـا پرسـتان و شـهوت رانـان را      می اي است که هم سالح کوبنده
مویشـان را بـه    ]کـه [در آخرت، کسانی از زنـان   .کور کند و ریشه آنها را بسوزاند

آویزند و عذابی  می موهایشان در آتش سوزان جهنماند، آنها را به  مردم نشان داده
  .رسد سخت به آنها می

  
  )اراك 1346 – 1365( سعید بخشی شهید 

  .بزنید ، با حجاب خود مشتی محکم بر دهان دشمنان اسالمام گرامی خواهران
  

  )بوانات 1347 – 1365( شهید ابراهیم برزگر 
از ایـن سـنگر بـه     که حجابشان را حفـظ و  خواهم می در خاتمه از خواهرانم... 

  .دنخوبی پاسداري کن
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  )تهران 1344 – 1367( طبري نیا سیدحسن بزرگ شهید 
نطـوري کـه اسـالم عزیـز بیـان      آحجـاب را   کنم میبه خواهران گرامی توصیه 

کـه   ]باشـد [دور از اسـالم   ]که[ ن طور عمل شودآمبادا  ،کرده است رعایت کنید
  .را تباه کنید هم خودتان و هم دیگران

  
  )میبد 1345 – 1367( حمیدرضا بحري بفرویی شهید 

  ... سفارش به تو اي خواهر، که حجاب تو زینت توست
  

  )یزد 1344 – 1360( سیدرضا بسیطی شهید 
 ،اي خـواهر  نبرید و تـو  یاد هیچگاه خدا را از ،و شما اي خواهران و برادرانم... 

 جنـگ در  درر حضـو  اي بـرادرم بـا   و توفقیه  حجاب خود و پشتیبانی از والیت با
  .باشید »قرآن«فقیه پاسدار اسالم و  موقع لزوم و با پشتیبانی از والیت

  
  )پلدختر 1345 – 1366(زاده  دوست علی بگ شهید 

  .وصیت من به خواهرانم این است که حتماً حجاب اسالمی را رعایت کنید
  

  )تهران 1346 – 1366( سعید بنی بیاتی شهید 
ام شهیدان است، زیرا یکی خواهرانم، حجاب خود را حفظ کنید، این سخن تم

  .هاي محکم به دهان این ابرقدرتها حجاب شماهاست از ضربه
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  )آران و بیدگل 1339 – 1362(نژاد  اصغر بهرامی علی شهید 
خواهرانم سفارش من به شما این است که رسالت زینبی خود که همان پیـام  

باشد حفظ کنیـد بـا حجـاب خـویش و بـا چـادر سـیاه مشـت          می خون شهیدان
  .محکمی بر دهان یاوه گویان شرق و غرب بزنید

  
  )تهران 1342 – 1365( رجب بهزادپور شهید 

 و شما اي فامیلهاي عزیز، امیدوارم که مرا حـالل کنیـد و فرزنـدانتان را بـا    ... 
حجـاب   خوب و با دستورات اسالم بزرگ کنید، از کوچکی با قرآن و نماز و اخالق

بیشـتر حفـظ    ذشته و بلکـه گ تربیت کنید و خودتان نیز حجاب را به خوبی مانند
   .کنید
  .گویم، خواهران عزیزم، حجاب را فراموش نکنید و باز می ...
 

  )تهران 1349 – 1365( صفرعلی بیانلو شهید 
دانـم   مـی  ر چنده، وار رعایت کنی امیدوارم که حجابت را زینب ،خواهر عزیزم

  کنی می که حجابت را رعایت
من در یاد دارم که چه شـکایتها  . حجابت را رعایت کن ،در هر حال خواهرم... 

 .گفتنـد  گرفتـی مـی   که از اهل محل به من کردي و چه چیزهایی که وقتی رو می
هـاي خـواهران    به قول امام عزیزمان حجاب جزء یکـی از زینـت   ،ولی عیبی ندارد

  .کنم میاي ن است دیگر توصیه
  حجابت را رعایت کن،  ،ل مال دنیا را مخورگو و در هیچ زمانی... 
بـیش از   که من بدان چیزي اما دانم که حجابت را رعایت خواهی کرد؟ نمی... 
یـد  آ حجاب است و من از خواهر با حجاب خوشم مـی  توقع دارم رعایت شودهمه 
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  .که پیرو زینب باشی خواهم می از تو
  

 )آباد خرم 1342 – 1361( رضا بیرانوند شهید 
تـرین   کـه محکـم   کـنم  مـی  به تـــمام خواهران مسلمان حجـــاب را سفارش

  .سنگر در مقابل کفر جهانی است
  

  )تهران 1330 – 1359( شهید ابراهیم پالیزبان 
و  .همیشه و در هـر زمـان پیـرو امـام و مقـام رهبـري و والیـت فقیـه باشـید         

به اینکـه پایبنـد مـذهب باشـید و حجابتـان را       کنم می همچنین شما را سفارش
  .کامال حفظ کنید

 
  )فیروزآباد 1350 – 1365( حیدر پروانک شهید 

  .حجابتان را رعایت کنید
  

  )شیراز 1344 – 1360( رامین پرهیزگار شهید 
و ) هـا  سوسـول (سـبت بـه ایـن جوانهـاي منحـرف      در اینجا آخـرین خطـاب ن  

شب بـر سـر چهارراههـا ایسـتاده، در حـال ارضـاء       حجابان است که از صبح تا  بی
 آنهـا رد  از جلـو  حجـاب  خویش هستند و تا یک فرد مونث بی شهوتهاي شیطانی

ـ [ حجابان سعی کنند کـه  بی..  .کنند می متلک شود شروع به گفتن می  ]ا حفـظ ب
، تا جامعه از فساد و تباهی کـه  1حجاب خود را از شر چشمهاي ناپاك بدور بدارند
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   .این قشر است بدور مانداز دست 
  

  )دزفول 1341 – 1365(خلیل پشم فروش  شهید 
و خواهران گرامی خودم، دوست دارم که همچون گذشـته حجـاب خـود را    ... 

  .ام باشند حفظ، و مواظب مادر و پدرم و خانواده
  

  )تهران 1338 – 1359( حسین پورچمسید  شهید 
اگـر مـن خـون دادم تـو      حجاب تو سنگرت است، در راه خدا بکوش،، خواهرم

خدا به تو قدرت دهد تـا در   ،تو نیز پرستاري کن از بیماران و مجروحین. پیام بده
  .این راه موفق باشی

  
  )میانه 1339 – 1363( عباس پورعباسی شهید 

تواند بـار   می کردن براي خدا انسان با حفظ حجاب اسالمی و با عمل ،خواهرم
  .خود را باز یابد

از  ،باشـد  مـی  و تمامی خواهران به تو از وصیتهاي من اسالمی حفظ حجاب... 
 .نبرید یاد

 
  )تهران 1341 – 1361(قهرمان پور  حمیدرضاشهید  

که حجـاب خـود را حفـظ کنیـد و      کنم می و اما به شما خواهرانم یادآوري... 
همانگونه که ( شمااین طاغوتها قیام کنید که حجاب  1علیه گونه زینبسعی کنید 
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مشـتی اسـت   ) ضربه اي است بر دشمن و نشانه ادامه دادن راه شهیدان خون من
  .بر دهان دشمن

  
  )رودسر 1345 – 1365( سعید پورکریم شهید 

ترسد تا سرخی خون  خواهرم، قبل از هر چیز، استعمار، از سیاهی چادر تو می
  .باش )س(من، پس حجابت را حفظ کن و مرید حضرت زینب

  
  )زاهدان 1343 – 1364( غالمرضا پیشداد شهید 

بـر شـما بـاد    . بر شما باد کمک جانی و مالی به جبهه ،نآت قرئبر شما باد قرا
 .حفظ حجاب

 
  )شهر زرین 1346 – 1363( خدایار ترزیان چرمهینی شهید 

و تو خواهرم، حجابت را حفظ کن که حفظ حجاب تو تیري است بـه قلـب   ... 
  .مخالف هستنددشمن و ابرقدرتها و کسانی که با حجاب 

  
  )تهران 1338 – 1362( داود ترك شهید 

هاي فامیل و خواهران دینی بگویید حجاب را حفظ کنند، تا خدا  ه همه خانمب
  .از آنها راضی باشد
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  )رشت 1345 – 1365(نژاد  رمضان تقی شهید 
بـرادران رزمنـدگان را کـه در     هـا،  اما شما اي خواهرانم کـه پشـت جبهـه   و ... 
جنگند پشتیبان باشید و با حجـاب اسـالمی خودتـان     می بر باطل هاي حق جبهه

مشتی محکم بر دهـان ابرقـدرتهاي شـرق و غـرب بزنیـد، چونکـه حجـاب شـما         
  .ریزد ها می هایی است که در جبهه خوناز تر  کوبنده
  

  )تهران 1340 – 1362( خسرو توحیدي آق قلعه شهید 
خواهرم، تو را به حفظ حجاب و همسرداري و احترام و محبت به پـدر و مـادر   

  .کنم میوصیت 
  

  )سمنان 1348 – 1366( ذوالفقار تورانیان شهید 
از این به بعـد بـا    ،اید کردهخواهرم، همچنانکه تا به حال حجاب خود را حفظ 

  .تر باشید حجاب
  

  )نائین 1348 – 1365(عبدالمجید توسلی  شهید 
 )ع(در مراسم عزاداري امـام حسـین   ،له حجاب اهمیت زیادي بدهیدئبه مس... 

  .شود شرکت کنید چون این عزاداري است که موجب استمرار انقالب می
  

  )قوچان 1331 – 1365(حیدر تیر افکن  هیدش 
براي خواهرم این است که حجابت را حفـظ کنـی و بـا حجـاب خـود       موصیت

   .که به درونشان رخنه کند ]زنی[مشت محکمی بر دهان منافقین 
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  )تهران 1326 – 1366(زمینی  محمد جان علی شهید 
 کـنم  مـی  نهـا خـواهش  آاز  کـنم  می رزوي موفقیتآدختران عزیزم  1رايمن ب

ن خوانـدن را  آنمـاز و روزه و قـر   ،خـر عمـر خـود حفـظ کننـد     آحجاب خود را تا 
  .دهندقرار همیشه سرلوحه کار خود 

 
  )بندرعباس 1344 – 1365( علی جاهدسید  شهید 

حجاب خود را حفـظ کننـد و     نآیات صریح قرآطبق  ،به خواهرانم عرض کنم
   .مل را فراموش نکنندعالص در خا

  
  )تبریز 1347 – 1366( رسول جاهدالوار علیا شهید 

، حجاب اسـالمی  کنم میو اما خواهرانم، همه شما را به تقوي الهی نصیحت ... 
  .باشد اسلحه شما میرا کامالً حفظ کنید که این 

  
  )تهران 1348 – 1366( جداري) ایرج(مصطفی سید  شهید 

خواهرانم، امیدوارم که پاسدار خونم باشید و حجابتان را فرامـوش نکنیـد کـه    
خون من است و مانند تیـري اسـت بـراي دشـمنان      2تر از رنگینسیاهی چادرتان 

  .اسالم
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  )تبریز 1344 – 1365(زاده  عادل جدیري شیخ شهید 
ن آله حجـاب را در نظـر بگیـري و    ئدر ایـن کشـور مسـ    اگر تو ،برادرو  خواهر

پیشـبرد   گوید رعایت کنی تکلیف را تا حد بیشتري بـراي  حجابی را که اسالم می
  .اي اسالم انجام داده

  
  )اصفهان 1341 – 1363(حمیدرضا جعفري عقدایی شهید  

ی به شدت مبارزه کنند و هر حجاب ضد انقالب و بی 1علیه ]خواهم از مردم می[
  .حجاب بود آنرا امر به معروف کنند هر که بی

  
  )قم 1337 – 1365( فر عباسعلی جعفري شهید 

چـه چیـزي    ددانیـ  مـی  .بیشتر روي سخنم با شماست ،مادران و خواهران من
 مگـر  ؟رسـاند  مـی  براي شما هست که مقامتان را عالی کـرده و بـه اعلـی علیـین    

؟ چیزي جز رعایت حجاب است؟ بروید زنـدگی  !چیزي جز عفت و پاکدامنی است
مطالعه کنید و ببینید چه فرقی  شافی روز جزا را )س(بانوي اول اسالم فاطمه زهرا

و  ؛زن هسـت و پاکـدامنیش   ،زن هست و عفتش ،زن هست و حجابش .با او دارید
دل پاك و صورت پوشیده  ن روسري و چادر،آل یوسا .اینها هر کدام وسایلی دارد

ن افراط شود ثوابش بیشـتر اسـت، مـا در اینجـا حـد      آهر چه در  .از انحراف است
حـرارت جهـنم    قیامت صـورتتان از  صورتهاي خود را بپوشانید تا در. وسط نداریم

گـذرد و شـما    ، بدانید دنیا میدموجهی سوق ده نجا عذرآ مصون باشد و گرنه در
  ؟کنید می کارن وقت چه آ هم خواهید مرد،
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  )تهران 1334 – 1361( داود جعفري شهید 
همین است که به بـرادرت گفـتم، بـه اضـافه      ]هم[به دخترم لیال  مسفارش... 

  .اینکه حجاب را رعایت کن و پاکدامن باش
  

  )آباد پارس 1350 – 1366( سولدوز جعفري شهید 
که درباره رعایت حجاب کوشا باشید کـه   خواهم میو من از تمام فامیلهایم ... 

  .زنید رعایت کردن حجاب یک مشت محکم بر دهان آمریکا می ]با[
  

  )قزوین 1346 – 1366(فرد کهن نژاد  عباس جعفري شهید 
همیشـه در کارهـاي خـود دو    : با پـدر و مـادر و خـواهرانم و بـرادرانم     یسخن

اگر  ،یکی اخالق اسالمی و دیگري حجاب اسالمی ،داشته باشید موضوع را در نظر
در مراسـم  . اید مرا از خود راضی نگهداریـد  این دو موضوع را رعایت کنید توانسته

باشند خودداري کـرده و مراسـم    اسالمی نمی من از ورود افرادي که داراي حجاب
  .مرا ساده برگزار کنید

  
  )سبزوار 1349 – 1367( رجبعلی جلمبادانی شهید 

و اما خواهرانم، حجابتان را بخـاطر حفـظ خـون شـهیدان و تـداوم انقـالب       ... 
  .حفظ نمایید

  
  )فالورجان 1346 – 1365( ابراهیم جمالی قهدریجانی 

و شما خواهران عزیزم شما را نیز به تقوي و رعایت اصول و ضوابط اسـالمی  ... 
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اسـتقامت و  کنید بـا درس ایثـار و صـبر و     سعی . کنم میو حفظ حجاب سفارش 
نمونه و الگویی خوب و نیکو از یک خـانواده شـهید باشـید     ،احترام به پدر و مادر

  .دیدار بقیامت. جمع شما را در بهشت برین مالقات نمایم... اءانشا
  

  )شیراز 1343 – 1366( جمشیدي زین العابدین شهید 
  که در شهادت من ناراحت نباشـید کـه دشـمنان قـوي     خواهم می و از شما... 

 ]بـا [شوند؛ سعی کنید که در آن موقع شما مادر و خواهرانم و دیگر خواهران،  می
  .مشت محکمی به دشمنان اسالم بزنید حجاب کامل خود و تربیت فرزندان

  
  )تهران 1349 – 1367( جمشیدي میاندشتی ابراهیم 

  .و شما خواهران عزیز حجاب اسالمی خود را حفظ کنید ...
  

  )تهران 1344 – 1366( خسرو جوکار شهید 
یشه حجاب خود را حفظ هاي مهربان و خواهر عزیزم بگویید هم به زن داداش

  .محکمی بر دهان منافقان انقالب باشند کنند تا مشت
  

 )تهران 1346 – 1362( بخشی ابراهیم جون 
دانـم گـر چـه     دیگر نکاتی را که براي توصیه از جانب این حقیر مناسب می... 

اول حفـظ   :شـمارم  مـی  گاهیـد مختصـرا  آبخوبی به تمامی این وصـایا   ،شما خود
  .رود می حجاب که بزرگترین سنگر زن بشمار
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  )تهران 1347 – 1365( چالی ابراهیم شهید 
 ،صـبر  ،ایمـان  ،ایمـان  ،تقوا ،تقوا: اما وصیتی که براي خواهرانم دارم این است 

و  ،روسـفید باشـید   )س(تا در روز قیامت در پیش خـانم فاطمـه   .صبر داشته باشید
هیچ وقت حجاب خود را از دست ندهید که حجاب مایه شرف یک زن مسلمان و 

  .غیر مسلمان است
 

  )کاشان 1348 – 1363( احمدرضا چاوشی شهید 
ریتـان ایـن نهضـت را حفـظ     یخواهران، شما با حجابتان و برادران شـما بـا دل  

  .کنید
  

  )کرج 1344 – 1365( خسرو چپردار شهید 
  .حجابتان را حفظ کنید ،اي خواهرانم

  
  )آباده 1343 – 1365( خداداد چتر انگون شهید 

و شما خواهرانم، حجاب خود را حفظ کنیـد کـه بـا حفـظ حجـاب مشـت       ... 
همانطور که رزمندگان  محکمی بر دهان منافقین و دشمنان اسالم کوبیده باشید،

  .جنگند می صدامعلیه در جبهه بر
  

  )شیراز 1344 – 1361(سعید چترفیروزه  شهید 
و اما اي خواهرم و خوهرانم، قبل از هر چیز بدانید استعمار از سیاهی چادر ... 

افظ باش و منافقین را بـه  خواهرم حجابت را ح. ترسد تا سرخی خون من می شما
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   .باشی) س(آور و اینچنین باش تا مرید زینب لرزه در
  

  )اراك 1344 – 1361( داود حاجیان شهید 
دانی که سنگر زنان حجاب آنان است، خواهرانم را حجاب بیاموز  می و مادر،... 

  .تا نمونه باشند
  

 )فیروزآباد 1342 – 1363(زاده  سیدمحمدصادق حاجی شهید 
تقـوا   حجابی اسـالمی و  1اعزیزم را ب که خواهر خواهم می مادرم و پدرم از و... 

 .بار بیاورید
  

  )تهران 1346 – 1365( سیدعباس حاجی سیدحسن شهید 
گویم که این حجاب تو است کـه چشـم دشـمنان انقـالب،      می و به خواهرم... 

  .امام و اسالم را کور میکند
  

  )تهران 1345 – 1362( پور رضا حسن شهید 
وصیتی به خواهرم، وصیت بر تو ایـن اسـت کـه حجابـت را حفـظ کنـی و بـا        

  .محکمی بر دهان منافقین کور دلِ شرق و غرب و غیره بکوبیحجاب خود مشت 
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  )شاهرود 1347 – 1366( ابراهیم حسینی شهید 
که این دستور اسـالم   ،که همیشه حفظ حجاب را کنند خواهم می از خواهرانم

خواهنـد بـا    مـی  است و باعث خواري و ذلت ابـر قـدرتها و منـافقین داخلـی کـه     
  ].خواهدشد[ 1کشانندمملکت را به فساد ب حجابی بی

 
  )همدان 1346 – 1367(ایرج حسینی سید  شهید 

خواهرانم، امیدوارم که با حفظ حجاب خود مشت محکمی بر دهـان دشـمنان   
   .بزنید و بتوانید فرزندان خوبی تحویل جامعه بدهید

  
  )اراك 1343-1365( حسین حسینیسید  شهید 

خرت شـما در  آکه سعادت دنیا و  نمایم می تاکید به تمامی خواهران دینی هم
همـه   اکمل حجاب است و با رعایـت حجـاب کامـل اسـالمی و حضـور      گرو حفظ

باشـید بـر دهـان     مشـت محکمـی   ،هـاي انقـالب   در تمامی صـحنه  جانبه خویش
  .اند وردهآنان به ارمغان آبراي  اسارتی نوین را ،زادي زنآکسانیکه با شعار 

  
  )اراك 1341 – 1362( سیدرمضان حسینی شهید 

 بـا حجابـت   ،امـا حجابتـان را حفـظ کنیـد کـه اي خـواهر مـن        ،اي خواهران
توانی مشت محکمی بر دهان یاوه گویان شرق و غرب بزنی و امیدوارم کـه راه   می

  .شهیدان را ادامه بدهید
  

                                                             
  بکنند: وصیت دراصل -1
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  )قم 1341 – 1365( سیدمرتضی حسینی شهید 
روزهـاي   ،پا کنه نمازها را بهتر ب ،همیشه در حجاب خود کوشا باش ،همسرم

تهمـت   ،غیبـت نکنـی   ،سعی کن دروغ نگویی ،گرم را براي رضاي خدا روزه بگیر
در خانواده همه تـو را   ،نزنی و اگر با حجاب و با ایمان باشی نزد همه عزیز هستی

سـفید هسـتی و بـا     رو ،در صحراي محشر ،خرتآدر  ،دوست دارند و از همه بهتر
  .دامن پاك وارد بهشت خواهی شد

همیشـه در داشـتن حجـاب     ،حجاب تو مثل جهاد رزمندگان است ،خواهرم.. .
بـا   ،زهـرا باشـید    کامل اسالمی رعایت زیاد بکنید تـا در قیامـت از یـاران فاطمـه    

همه کارها را براي  ،دروغ نگویید ،غیبت نکنید ،خوبی رفتار کنیده شوهران خود ب
  .ریدتا مورد لطف خداوند قرار بگی ،رضاي خدا انجام دهید

 
  )قوچان 1347 – 1365( مهدي حسینیسید  شهید 

کـه حجـاب خودتـان را حفـظ کنیـد و       کـنم  می عرض ،و به شما خواهرانم... 
همیشه در عبادات دینی و عبادي خود کوشا باشید، چرا کـه بـرادرت بـه خـاطر     

  .رود می ل دین و اسالم به جبههئمسا
  

  )یزد 1350 – 1366(بادي آ علیرضا حسینی ابراهیم شهید 
از شما خواهـانم کـه در شـهادت مـن گریـه نکنیـد و        و شما اي خواهرانم،... 

 .ن است حفظ کنیدآو دستور قر حجاب خود را که سرلوحه برنامه زنان
 

  )مهریز 1347 – 1363( بغداآبادي حسن حسینیسید  شهید 
تو هم با حجابت مشتی محکم بر دهان یـاوه گویـان    ،و اما اي خواهر عزیزم... 
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شرق و غرب بزن و امیدارم همچون زینب صبور باشـی و در مـرگ بـرادرت هـیچ     
کـه اسـالم تـا     ن با صبرت به منـافقین کـوردل بفهمـانی   ناناراحت نباشی و همچ

  .چنین جوانانی دارد، شکست ندارد
  

  )شهر خمینی 1342 – 1365( باقر حسینی دینانیسید  شهید 
را حفـظ کنیـد کـه     دارم که حجـاب » به شما«یک وصیت  ،و اي خواهران... 

 خود مشت محکمی بر دهان شرق و غـرب و دشـمنان اسـالم    ،حفظ حجاب شما
  .باشد می

  
  )مشهد 1348 – 1366( سیدرضا حسینی کهنوج شهید 

باشـید و ماننـد    گونـه  زینـب خواهران عزیزم، از شما عاجزانه تقاضـا دارم کـه   
چـرا   ،اسـالمی باشـد   حجابتان واقعاً زندگی کنید، رفتار و گفتار و خصوصاً )ع(زهرا

  .خبر که حجاب شما مشت محکمی است بر دهان منافقان و دشمنان از خدا بی
  

  )اصفهان 1342 – 1364(رنانی  سیدمرتضی حسینی شهید 
در  ن و خصوصاًآکه از دستورات قر خواهم میها و وابستگان  من از تمام فامیل

در  همورد حجاب کامل اسالمی و رهنمودهاي امام امت درباره خودسـازي و اینکـ  
   .]پیروي کنند[ نماز جمعه و جماعت شرکت کنند

  
  )جرقویه 1350 – 1365( آبادي سیدجواد حسینی کمال شهید 

باشید و با حجابتان نداي اسـالم راسـتین را    )س(مانند زینب ،اما شما خواهرانم



 

  39      »دفتر دوم«حجـــــاب 
 

ن دفاع آینده با تربیت فرزندان خود از اسالم و قرآبه گوش جهانیان برسانید و در 
  .کنید
  

  )شهرري 1347 – 1365( حمیدرضا حسینیان شهید 
منـافقین و   ،حجابهـا  اي خداي بزرگ، تو را به تمامی این شهیدان قسم که بی

کنند و توطئـه   دشمنان امام و دشمنان ملت و آنهایی که این انقالب را یاري نمی
  .میکنند از بین ببر

  
  )شاهرود 1346 – 1364( رضا حسینیانسید  شهید 

حفظ و بـا قلـم و خودکـار     ات را سنگر مدرسه خواهم می و از خواهر کوچکم... 
تر از سالح بر دهان استکبار بکوبیـد و حجابتـان را سـرلوحه تمـامی      مشت محکم

  .نها قرار دهیدآ
کنیـد و ماننـد مرواریـدي     ]حفظ[حجابتان را  خواهم می از تمامی خواهران... 

  .در صدف سرلوحه تمامی خواهران دنیا باشید
 

  )تهران 1347 – 1365( حمیدرضا حصاري شهید 
  .حجاب کامل، مواظبت نما خواهرم از نظر خواست دینی، بخصوص

  .از نظر حجاب هم، سعی کنید دوست و آشنا را ارشاد کنید... 
  

  )قم 1342 – 1361(عباس حکیم حالج  شهید 
 ،مـادر و خـواهر   ...نهی از منکر و امر به معروف و ،ن یعنی حجابآمنظور از قر
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بکنیـد   از منکـر شما اینست که امر به معروف کنید و نهی  تقاضاي اسالم و من از
  .وردآ می بروگريآ و دیوانگی و بی و هیچ وقت دروغ نگویید که دروغ حالت روانی

  
  )اردکان 1343 – 1362(آباد  حکیمی خلیل) محمد(رضا  شهید 

 کـه  خـواهم  مـی  هـاي زمـان، از شـما عاجزانـه     اي خواهران عزیزم، اي زینـب 
خبـران   خـدا بـی   ]از[تر کنید تا مشـت محکمـی بـر دهـان آن      حجابتان را کامل

  .کوبیده شود
هان، بشنو تو اي خواهرم، حجاب تو سنگر تـو اسـت، پـس سـنگرت را حفـظ      

  .کن
  

  )قزوین 1329 – 1361( عبداهللا حلیمی شهید 
روند سرشان را بـاال   ، در کوچه و خیابان که راه میخواهم میاز خانواده عزیزم 

حجـاب   ن وآحفظ قـر بگیرند و با افتخار بگویند ما این قربانی را در راه خدا براي 
  .ایم داده

 
  )اهواز 1343 – 1362( اصل راضی حمیدي  شهید 

اي خواهران عزیزم، بدانید که سنگر شما حجاب است، پـس حجـاب خـود را    
بـین   حفظ کنید تا سنگري باشـد در مقابـل تمـامی کفـار جهـانی و صهیونیسـم      

 .المللی
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  )تهران 1345 – 1366( سیدجعفر خاتمی شهید 
 ،اي خـواهران  مبادا جبهه را فراموش کنیـد و خصوصـاً   ،برادراناي خواهران و 

مبادا در حفظ سنگر عفت خود که همان حجاب خارجی و باطنی اسـت کوتـاهی   
  .کنید
  

  )بندرعباس 1347 – 1365( خورشید خادمی ماشاري شهید 
ــزب  از ــواهران ح ــی اهللا  خ ــواهم م ـــکم و   خ ــود مح ـــاب خ ـــگر حـج ، درسـن

حجاب خود مشـت محـکـمی بر پـوزه استـکبــار جهـانی   مسـتـحکم باشند و با 
 .بزنند 

  
  )شاهرود 1348 – 1366( رمضانعلی خارکش شهید 

خودشـان، بـه    کی که با حفظ حجاب و عفـت و پـا   خواهم می و از خواهرانم... 
نـد منـافقین پلیـد و افـراد فاسـد      بنـد و بـاري برونـد و نگذار    جنگ با فتنه و بـی 

  .جامعه ما را خراب کنند ،غیرت بی
  

  )تهران 1338 – 1362( عباس خالو شاندیز شهید 
چون رسـالت او را بـر    ،را ادامه بدهید )ع(شما باید راه زینب ،مادرم و خواهرانم

دوش دارید و در مقابل ظلم و جور و منافقـان کـه سـد راه اسـالم هسـتند بایـد       
مبارزه کنید و همچنین حجاب اسـالمی را کـامال رعایـت کنیـد و نمـاز و روزه و      

  .دیگر احکام اسالمی را کامال انجام دهید که این همان راه زینب است
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  )تهران 1335 – 1365( رضا خبري شهید 
که در درجه اول نمازتان را ترك نکنید، چـرا کـه    خواهم می خواهرانم، از شما

الصلوة عمود الدین، نماز ستون دین است و بعد هم حجاب اسالمی داشته باشـید  
  .هاي آنها را رسوا کنید کاخ صدامیان را خراب کنید و حیلهو مانند زینب 

  
  )تهران 1349 – 1365(حمیدرضا خداوردیان  شهید  

از برادر کوچک خود این حرف را گـوش   کنم میاهللا خواهش  از خواهران حزب
  .حجاب خود را رعایت کنندو آن اینکه  کنند و عمل نمایند

  
  )فیروزآباد 1347 – 1367( سهراب خسروانی شهید 

و تو اي خوهر گرامی، حجاب و عفت و پاکدامنی خویش را بیش از هر چیز ... 
همچون فاطمه و زینب باش، چون تو از زیر حجاب خـود  مورد اهمیت قرار بده و 

بیند و تو از این طریق بهتـرین سـالح    بینی، ولی استعمار تو را نمی می استعمار را
مبارزه را با استعمارگران داري و حجاب تو مشت محکمی است به دهان یزیـدیان  

  .زمان
  

  )آبادان 1342 – 1363( داریوش خالري شیرازي شهید 
  .کنید که مثل همیشه حجابتان را رعایت خواهم میاز شما ، ]خواهرانماي [

که حجاب خودت را مثـل همیشـه    خواهم میدر آخر از تو  ]...همسر خوبم[... 
  .رعایت کن
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  )خلخال 1345 – 1364( بابک خلخالیسید  شهید 
وار در شهادت مـن ناراحـت نباشـید و     و خواهران عزیزم، امیدوارم که زینب... 

نماز جمعه شرکت کنید و حجاب اسالمی را کامال رعایت کنید که سنگر شـما  در 
  .هم حفظ حجاب شماست

  
  )اهواز 1338 – 1360( گیري داریوش خواجه شهید 

گـویم،   ام، ولی در اینجا جداً می من با اینکه با انسانهاي مختلف برخورد داشته
ندارند در مراسم شرکت حجاب حق  نمایان و منافقین و زنان بی گرایان و چپ ملی

  .کنند
 

  )اهواز 1342 – 1363( طالب خوشبخت شهید 
این راه مطالعه کنید زیرا  دربه دقت گوش فرا دهید  ،و اي خواهران ایمانیم... 

 .له حجاب بعدي از ابعاد انقالبمان اسـت ئن اینکه مسآ و یک حقیقت محض است
تو هم گامی در راه به ثمر رسیدن اهداف عالیه اسـالم و انقـالب    ،خواهرم پس اي

  .بردار با حفظ حجابت
 .از همـه ابعـادش   ،خواهرم سفارشم به تو این است که راه اسالم را ادامه دهید

ان ( ترك ننما حتی در طول عمرت یک نماز هم باشد که چـون  خواهم می و از تو
و اطفالتان را بسوي تربیت اسـالمی   )»تا موقو« الصلوه کانت علی المومنین کتابا 

اقدام کنید چون این امانتی است که در دست شماست و باید سالم بـه صـاحبش   
در حفـظ حجابـت کوشـا     کنم می به تو توصیه .)باشد تحویل دهید می که خداوند

  .حجاب خود را حفظ کنید تا از شما راضی شوم بباش و چون زین
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  )آباد نجف 1347 – 1364( ابراهیم دادخواه شهید 
فقط تنهـا خـواهش و پیـامی کـه بـراي       کنم میخدمت خواهرانم سالم عرض 

شما دارم اینست که حجاب خود را مانند گذشته حفظ کنیـد و بـه هـیچ عنـوان     
 نها هم بـراي مـن گریـه   آبراي من گریه نکنید و پدر و مادرم را دلداري دهید که 

  .نکنند
  

  )مشهد 1346 – 1365( رمضان دامادي چراغعلی شهید 
بنیادي در زیر سـنگر پرصـالبت حجـاب قـرار      یو شما خواهران که با تحول... 
اید، این اسلحه را که شرف و عصمت و سـالح و صـالحتان اسـت بـه هـیچ       گرفته

قیمتی از دست ندهید، خود را بسازید و مبارزه را از درون بـا نفـس خـود شـروع     
کنید که دشوارترین مبارزاتی است که هر کس از آن سـربلند بیـرون آیـد پیـروز     

   .خواهد بود
  

  )گچساران 1341 – 1363( خدا رحم دامن خشک شهید 
 محافظـت سنگر خـود کـه همـان حجـاب اسـت      از که  خواهم می از خواهران

  .نمایند
  

  )قم 1346 – 1366( راد ابراهیم دانش شهید 
که با حجاب خـود مشـت محکمـی بـر دهـان دشـمنان        خواهم می از خواهرم

  .بزند اسالم
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  )اراك 1307 – 1360( باديآغالمعباس داود شهید 
مادران و خـواهران   اي کشاورزان و هم روستاییان شما با کشاورزي و کارتان و

  .باشیم ه ون بودآقر حجابشان و شهیدان با خونشان پشتیبان باعفت و
  

  )جهرم 1347 – 1367( عبدالرحیم داوري جویانی شهید 
خواهرم تنها سفارشی کـه بـه شـما دارم ایـن اسـت کـه تـو خـواهرم          برادر و
  .اسالمت را حفظ بنمایید برادرم تقوي و حجابت و

  
  )شهر خمینی 1342 – 1362( حمیدرضا دباغیشهید  

تر اسـت، مشـت محکمـی بـر      ا با حجابتان که از خون من رنگینخواهرانم شم
  .از فکر غرب و غربی زیستن غافل نیستند بزنید اي لحظهدهان آنان که 

 
  )تهران 1343 – 1362( باري سیدحسن دریا شهید 

هـاي شـرق و غـرب کـه همـان       باید با این تفاله ،و شما اي خواهران عزیزم... 
نهـا در کشـور   آحجابهـا هسـتند مبـارزه کنیـد و نگذاریـد کـه حتـی یکـی از          بی

حجابهـا   بعد از منافقان همین بـی را چون بزرگترین ضرر  ،اسالمیمان باقی بمانند
کنند و شـما اي خـواهران    ما را گمراه میکنند و جوانان  هستند که بر ما وارد می

نان بکوبیـد  آنها مشت محکمی بر دهان آبا حفظ حجاب خود و مبازه با  ،مسلمان
  .که دیگر نتوانند در این کشور سر بلند کنند
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  )یاسوج 1342 – 1365( دست بردهان ابراهیم شهید 
دانم که اگر مـن شـهید شـدم و خبـر شـهادتم را       می خواهران عزیزم گرچه... 

 .نماییـد  مـی  بـودن را  رشوید و احساس خواه می خیلی ناراحت ،وردندآبراي شما 
احساس خواهر بودن را بنمایید اما نه با یقه پاره کردن و یا با صـورت شـکافتن و   

گریـه کنیـد و در هنگـام گریـه بـر قبـر مـن         گونه زینباگر خواستید گریه کنید 
خرت شما آواي به  ،و اگر ببینند واي به احوال شما .یتان را نامحرمان نبینندموها
و با حجاب خویش بـه دشـمنان شـرقی و غربـی      شما حجاب را رعایت کنید پس

کنیم و تحویـل   می ایم و فرزندانی را تربیت ایستاده پاي جان تا که ما نشان دهید
  . دهیم می جامعه اسالمی

  
  )یاسوج 1342 – 1365( بردهاندست  ابراهیم شهید 

تـو دارم   1بـراي اي همسر عزیز سفارشی که مـن   :مهربانم اما سخنی با همسر
ت نشوید و صورت و یقیه خـود را  حاین است که اگر شهید شدم در مرگ من نارا

و  .در هنگام گریه کردن برقبر من موهایت را از نامحرمـان پنهـان بـدار    .نشکافید
که اگر من تو را ناراحت کردم مرا ببخشی و مرا حالل کنـی و   خواهم می من از تو

  .زیرا که پایه اسالم حفظ حجاب است ،نما حجاب اسالمی خود را حفظ
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  )دورود 1346 – 1366( علیرضا دلیخون شهید 
شـما هـم بـا     کرد؛ زیر گلوي حسینش را بوسید و روانه میدان زینب خواهرانم

هستید و با حجـاب خـود و بـا     )ع(خواهر حسین پیرو ان دهید کهشحجاب خود ن
 .ن روح مرا شاد سازیدآتالوت قـر

 
  )کرج 1348 – 1365( حمیدرضا دلیلی دیدار شهید 

   .حتماً حجابتان را حفظ کنید هللاو انشاءا... 
  

  )فیروزآباد 1346 – 1365( سیاوش دهقان شهید 
و اما شما اي خواهران و مادران، در وهلـه اول حجـاب را کـه مایـه عـزت و      ... 

از تـر   کوبنـده سربلندي شما و حافظ خون شهداست حفظ کنید که حجاب شـما  
 شـاعر . اسـت  خون ماست، حجاب شما عزت و عفت شماست و افتخـار مسـلمین   

  :گوید می
  اي زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است

  ــت زن حفظ حجاب استزینـــ ترین ارزنده
ثانیاً اینکه در پشت جبهه و شـهرها بـه دولـت    . پس زینت خود را حفظ کنید

اسالمی کمک کنید که جهاد شما همین حفظ حجاب و نگهداري پشت جبهـه و  
  .تربیت فرزندانی همچون علی اکبرهاست
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  )تهران 1344 – 1361( دهقان منشادي علیرضا شهید 
خواهران که حجابشان را رعایت کنند و مبادا یـک موقـع    بهو پیامی داریم ... 

  . نها باشیمآاز  ن را زیر پایشان بگذارند مبادا ماآیه حجاب قرآ
  

  )اصفهان 1344 – 1362( علیرضا ذاکر حسین آبادي شهید 
کـه جلـوي اخـتالف و فسـاد و      خـواهم  مـی  از شما امت شهید پـرور عاجزانـه  

یعنـی شـهدا از    .بگیرید رضاي خداي متعال، یاري خداوند و برايه را ب حجابی بی
ولیت ئدانیـد و مسـ   مـی  حال خـود . خدا هم از شما انتظار دارد ،شما انتظار دارند

  .ن و خداوند تبارك و تعالیآخون شهیدان و این انقالب و قر
  

  )زنجان 1339 – 1362( ذوالقدر) ناصر(سیامک  شهید 
دوسـتتان داشـتم و دارم و   و شما برادران و خـواهران عزیـزم کـه همیشـه     ... 

خواهم داشت، سعی کنید از یـاد گـرفتن قـرآن و نمـاز عقـب نمانیـد و همیشـه        
این کار . حجابتان را رعایت کنید و دیگر براي فرزندانتان اسامی اسالمی برگزینید

  .را حتما بکنید تا مرا شاد کنید
 

  )اصفهان 1344 – 1362( داود ربیع شهید 
  .سرمشق زندگی خود قرار دهیدجان، حجاب و عفت را خواهر
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  )مرند 1344 – 1362(زاده  دوستعلی رحیم شهید 
نقدر درباره حجابتان دقت آخواهران عزیزم، همیشه حجابتان را رعایت کنید، 

چـه، در خیابـان، در مجـالس، اگـر     کنید تـا دشـمنان اسـالم کـور شـوند، در کو     
دهـد و خـدا بـا حجابتـان      اوند شما را از بندگانش قـرار نمـی  حجاب باشید خد بی
  .دارد می دوست را ]شما[

  
  )کاشان 1336 – 1362(رحیمیان  اهللا رحمت شهید 

زبـان خـود را    ؛کـنم  مـی خواهرم یک سفارش بـه تـو    .سالم بر خواهرم رضوان
حفظ کن و حجاب خود را نگهدار زیرا حجاب تو مشـتی بـه دهـان دشـمنان مـا      

  .که خواست دین استزند  می
  

  )اصفهان 1346 – 1366( حیدر رستگار شهید 
از مادر و خـواهرانم ایـن خواسـته را دارم کـه حجـاب خـود را نگهدارنـد، تـا         

  .ایمانشان سست نشود
  

  )تهران 1340 – 1363( عباس رستمی شهید 
عفـت و   .بیشـتر بکوشـید   در تهذیب نفـس و تربیـت اوال   خواهم می ،خواهرانم

فاطمه زهرا و زینب علیها السالم درس بگیریـد و   ،عصمت را از بانوان بزرگ اسالم
بـر زمـین    را مبـادا سـالح رزمنـدگان اسـالم     ،دیگر حجاب شما سالح مـن اسـت  

  .بگذارید
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  )تهران 1349 – 1369( داریوش رستمی شهریور شهید 
کـه حجابتـان را کـامال     خـواهم  مـی ترم، فقط از شـما   خواهران از جان شیرین

  .حفظ نمایید که حجاب وقار زن است
  

  )تهران 1345 – 1367(سعید رشیدي جهان  شهید 
زنـدگی   گونـه  زینـب چند سخن با خواهرانم دارم، خواهر عزیزم امیـدوارم کـه   

  .کنی و با حجابت مشت محکمی بر دهان ابرقدرتها بزنی
  

  )اصفهان 1345 – 1366(حاج حیدر رضایی  شهید 
که مرا حالل کنند و حتماً حجاب اسالمی را همچنـان   خواهم می خواهرانماز 

  .رعایت فرمایند و خدا را نافرمانی نکنند
  

  )اسدآباد 1346 – 1365( خدارضا رضایی شهید 
و اما اي خواهر من سالم، بیا و خواهش برادرات را بشـنو، اگـر مـرا دوسـت      ...

داري و در فراق من نگرانی، سعی کن سنگر حجاب را محکم حفظ کنی، یکـی از  
  .دشمنان انقالب سنگر حجاب است ]هاي[نفوذ گاه 

  
  )ممسنی 1342 – 1362( خورشید رضایی شهید 

با پوشش از حجابتان از خـون شـهیدان    1]می توانید[اي خواهران عزیز، شما 
  .پشتیبانی کنید
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  )تهران 1341 – 1362( رفیعیان) حمید(خلیل  شهید 
تـوانی بـراي اسـالم و     مـی  1]فقط و فقط با حجابت[شما اي خواهرم، بدان که 

  .جامعه مسلمین مفید باشی
  

  )جهرم 1342 – 1364( رنجبر زین العابدین شهید 
خواهرانم عاجزانه تقاضا دارم که حجاب خـود را حفـظ   و از تمام خواهران و ... 

کنند که خون من در سنگر و حجاب تو در پشت سنگر خود مشت محکمی است 
  .بر دهان ضد انقالب

دارم، مواظب حجـاب  را و دیگر خواهران عزیزم، من به شماها کمال افتخار ... 
  .خود باشید

  
  )تهران 1343 – 1361(علی روانبخش  شهید 

این است که از حجـاب خـود    ام دارم دیگر سخنی که براي خواهران دینی و... 
ن اسـت و بـا کشـف    آخوب پاسداري کنید که یکی از سفارشات زنان مومنه در قر

  . رویم می حجاب است که دوباره به زیر پرچم استعمار
  

  )کرج 1334 – 1361( زاده عبدالرضا رودبندي شهید 
و  )س(حجـاب تـو زینـت باشـد و بـه راه فاطمـه      امیدوارم : اي به همسرم توصیه

باشد ادامه بدهی و به یاري خداوند بتوانی فـردي   که همان راه اسالم می )س(زینب
  .متعهد به اسالم و مادري فداکار باشی
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  )تبریز 1345 – 1364( رسول رهبري الوندي شهید 
و در ، تنها خواهشی که از تو دارم اینست کـه، همیشـه   ام گرامی خواهر عزیز و

   .همه حال به فکر حجابت باشی؛ هر چند که میدانم مراقب هستی
  

  )سمیرم 1342 – 1361( ابراهیم رییسیان شهید 
از  قبـل از هـر چیـز اسـتعمار     .و اما اي خواهرم حجاب خـود را حفـظ کـن   ... 

و این حجاب توست که منـافقین را   .ترسد تا سرخی خون من سیاهی چادر تو می
   .باشی )س(این چنین باش تا مرید زینبورده و آبه لرزه در 

  
  )سمیرم 1344 – 1365( ذلفعلی رییسیان شهید 

   و وصیتم به خواهرانم این است که حجابتان را خوب حفظ کنید... 
  

  )شیراز 1349 – 1365( درویش زارع شهید 
  .حجاب اسالمی را پیشه کار خود کنید ]و شما اي خواهرانم[... 
  

  )تفت 1346 – 1362( رضا زارع بنادکی شهید 
صـبر عنایـت کنـد و هماننـد زینـب باشـی و         امیدوارم که خدا به تو خـواهرم 

از حجاب خود نگهداري کنی که این هم یک نوع مبارزه علیـه دشـمنان    وار زینب
  .باشد می اسالم
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  )بابل 1337 – 1360( زمان زاهد پاشا شهید 
از ایمان بـه خـدا را   سالح کوبنده دشمنان دین و مکتب بعد  ،حجابخواهران 

  .با درك مفهوم واقعی آن حفظ نمایند
باید بدانند که آنها با توکل : »مسلمین « مومنین واقعی  سخن مختصري با... 

به خداي تبارك و تعالی و ایمان به آن و اطاعـت از امـام و والیـت فقیـه و حفـظ      
جلوگیري از تفرقـه و  و رعایت حجاب زنان و اهللا  االاله  وحدت عقیدتی بر مبناي ال

تواننـد   می کافر و منافقین است براي نابودي مسلمین، ،تشتت که تنها سالح کفر
  .ما را از سقوط نجات داده و به پیروزي نهایی برسانند

  
  )کرمانشاه 1341 – 1363( اصغر زرشکیان علی شهید 

خـود    رزو بگویید که دختري نمونه باشد، حجـاب آعزیز به خواهرم  پدر و مادر
  .منافقین خواهد زد  با حجاب خود مشت محکمی بر دهان کهرا فراموش نکند 

  
  )اردبیل 1343 – 1363( شهید اباذر زرعی 

را رعایـت فرماییـد و     حجـاب اسـالمی    کـه  خـواهم  مـی  از شما خواهران عزیز
  کنید همانند افراد معصوم زندگی

  
  )قم 1348 – 1366( داود زمانی شهید 

که هیچ وقت حجاب خود را زمـین نگذارنـد، کـه مایـه      خواهم می از خواهرانم
  .ننگ کشور ماست
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  )شیراز 1343 – 1360( خدا زمانی بورکی راه شهید 
زمانی و جلیل و خواهرم رقیه بگویید نمازهاي اهللا  به برادرانم علی زمانی، امین

و دامـان   کنیـد را سـبک   ]گناهان[قضاي مرا بخوانند، حجابتان را حفظ کرده، بار
  .روحانیت را بگیرید

  
  )دشتستان 1347 – 1363( خلیل زنگوئی شهید 

خواهرانم، بدانید که امروز حجاب بزرگترین سنگر زن اسـت، پـس حجـاب را    
  .حـفظ کـنید

  
  )شهرري 1347 – 1365( رضا زواره اردستانی شهید 

که حجابتان را حفظ کنید، چرا که حجاب شما باالتر از  خواهم می و از شما... 
حجـابی   خون شهید است و امیدوارم با حجاب خود مشت محکمی بـر دهـان بـی   

  .بزنید
  

  )تبریز 1343 – 1360( داود ساعدي شهید 
  .که همیشه حجاب خود را رعایت کند خواهم میاز خواهرم 

  
  )مالیر 1346 – 1365( ساکی) داریوش(رضا  شهید 

  .باشد می خواهرانم، حجاب خود را هرگز فراموش نکنید که خود سنگر
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  )بردسکن 1339 – 1361( عبدالرضا ساالري شهید 
و تو اي خواهرم با حجابت روح مرا شاد کن و بـا شـناخت پیـدا کـردن بـه      ... 

مستضـعف صـادر کـن تـا     ) هاي(انقالب اسالمی و والیت فقیه، انقالب را به کشور
 .تمام جهان گسترش پیدا کندحجاب اسالمی در 

  
  )آباد خرم 1344 – 1365( سپهونداهللا  روح شهید 

که صبر داشته باشید، سنگر شماها حجـاب اسـت و بـا     خواهم می از خواهران
  .حجاب خود مشت محکمی بر دهان ابرقدرتها بزنید

  
  )تهران 1346 – 1365( حمیدرضا ستاره پناهشهید  

همه جا حجاب را سالح خویش قرار دهید تا مشت محکمـی   ]و[و همیشه ... 
  .سرایان و ابرجنایتکاران این امت قهرمان ایران باشد بر دهان یاوه

 
  )همدان 1347 – 1367( رمضان سرابی شهید 

همانگونه کـه دیگـر شـهدا    خواهران مهربان، امیدواریم که ما را حالل کنید و 
اند، حجابتان را خوب حفظ کنیـد، زیـرا کـه حربـه دیگـر دشـمن، رواج        پیام داده

یا بد حجابی در کشور اسالمیمان میباشد و با این حربه دشمن سـخت   حجابی بی
  .مبارزه کنید و صبر و تقواي الهی را پیشه خود قرار دهید

  
  )مشهد 1347 – 1366( محمود سروريسید  شهید 

کـه حجـاب اسـالمی را رعایـت کنیـد و نمـاز        کـنم  مـی به خواهرانم سفارش 
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جماعت را ترك نکنید که همیشه در صحنه باشید و گوش به فرمان امام خمینی 
  .گوید باشید که چه می

 
  )قم 1346 – 1365( عباس سروي شهید 

کـه حجـاب اسـالمی را رعایـت کننـد کـه        کـنم  می و به خواهرانم سفارش... 
  .تر است نها از خون مهمب آحجا

  
  )اندیمشک 1347 – 1363( سعید سگوند شهید 

اي خواهرم، با حجاب خود مشت محکم را بر دهان آمریکا و تمام جهانخواران 
است، پس در این راه یار امام باشـید   تر کوبندهدنیا بزن که حجاب تو از خون من 

و امید کفر را قطع کنید، چون اولین گام کفر جهت از بین بردن دین مـا همـین   
  .حجابی را در جامعه پراکنده میکند است که اول فساد و بی

 
  )آزادشهر 1352 – 1367( حمیدرضا سلطانی شهید 

به اسالم و قـرآن   ]و[ 1]حفظ[که حجابتان را  کنم می خواهرم، شما را سفارش
  .عمل کنید و قلبتان براي اسالم بتپد
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  )همدان 1352-1365( رضا سلیمانی شهید 
ارزشی داري که با آن سینه دشمن ي خواهر عزیزم، تو سالح بسیار پرو تو ا... 

را هدف گرفته و او را به خاك میزنی و آن حجاب توست، پس حجـاب را محکـم   
  .شهیدان شاد گردند بگیر که پشت دشمن بخاك بمالد و

  
 )ابهر 1347 – 1365( رضا سلیمانی ابهري شهید 

  .کند می حجاب شما همانند تیغ برّانی است که هر ریشه فاسدي را
  

  )بردسکن 1342 – 1363( رسول سلیمی شهید 
سعی کنید همیشه حافظ حجاب باشید و سـنگر شـما همـان حفـظ حجـاب      

  .شماست
  

  )تهران 1340 – 1361( حمیدرضا سوري ییالنگردي شهید 
کـه در راه   خواهم می و اما خواهرم، من در دنیا فقط یک خواهر دارم و از تو... 

  .اسالم بکوشی و حجاب را حفظ کنی
 

  )تهران 1345 – 1365( شیرمحمد سیاوشی شهید 
جهاد شـما   ،حجاب اسالمی را رعایت فرمایید ،دنماز را سبک نشماری ،خواهرم

 حجـابی  بینمی دانم چرا در کشور اسالمی چون ایران باید  ،خواهران حجاب است
  .باشد

خودت حجابت را خوب نگهداري کن و از کارهایی که خـدا حـرام    ،خواهرم... 
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 ،مثال دست دادن با نامحرم یا موي سرت را دیگـران ببیننـد   .دانسته اجتناب کن
  .حجاب زن همچون خون شهید است

  
  )تهران 1343 – 1363( اکبر سیاه لو علی شهید 

  .ن و حفظ کنید حجابتان راآاما خواهران بخوانید قر
  

  )مشهد 1346 – 1365( آبادي سیدکاظم سیدعربی فیض شهید 
خواهرم، حجاب اسالمی داشته باش و با عفاف باش، همواره بکوشید از اسارت 

  .دنیا و تجمالتش برهید و بدانید که مرگ سرخ بهتر از زندگی ننگین است
  

  )شیراز 1344 – 1362( غالمرضا سیدکاظمی شهید 
 ایمانشان به خـدا و  برادرانم با خواهرانم با حجابشان و ،پدر ومادرم با صبرشان

انقـالب راه مـرا    پیـروي از رهبـر   خویشانم با شنایان و قوم وآدوستان و  ن وآقر و
  .ادامه دهند

  
  )تهران 1346 – 1365( مومنیسید  سید احمد شهید 

از شـما تقاضـا دارم در مجـالس عرفــانی و    : و بـه خـواهرانش نوشـته اسـت    ... 
اي داشته باشید و یادي از ما نیز بکنیـد، در نمـاز    عقیدتی شرکت فعال و گسترده

حجـاب   کـنم  میاز شما تقاضا . جمعه، دعاي کمیل و توسل شرکت فعال بنمایید
قـرآن کـریم دربـاره    آیـه از   12چرا که خداونـد در  . اسالمی را کامال رعایت کنید
   .حجاب سفارش نموده است
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  )مشهد 1345 – 1363( سیمین تبادکانخسرو  شهید 
  . و حجاب را کامال حفظ کنید... 
  

  )آبادانان 1346 – 1364( خسرو شادي شهید 
حجاب و چـادري اسـت کـه در سـر      ،وصیتم به خواهرانم این است که اسلحه

  .آنهاست و بر زمین نگذارند
  

  )تهران 1340 – 1364( اهللا شریعتی عنایتسید  شهید 
و وصیت به شما خواهران عزیزم این است کـه حجـاب را رعایـت و احکـام     ... 

  .کرده و در تربیت فرزندانتان در راه اسالم بکوشید اسالم را مو به مو اجرا
  

  )ممسنی 1342 – 1361( سهراب شریفی شهید 
ترسـد   مـی  استعمار از سیاهی چادر تـو و اما تو اي خواهرم، قبل از هر چیز، ... 

تا سرخی خون من، خواهر، تو حجابت را حافظ باش و منافقین را به لـرزه در آور  
  .و اینچنین باش که مرید زینب باشی

  
  )تهران 1340 – 1360( داود شعبانلو زادي شهید 

رعایت کنید و مگذارید  اي خواهران، ایمان بخدا داشته باشید، حجاب خود را
  .رسیدن به اهداف پلید خود قرار دهند اي براي ایمان، شما را وسیله  افراد بی
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  )کرج 1340 – 1363( گرد کوهیزاده  داود شفیعی شهید 
   .حجاب خود را کامالً حفظ کنید

  
  )فریدن 1341 – 1362( سلطانمراد شکوهی شهید 

باشـد، چـون    می با حجاب اوخواهران، حفظ حجاب بنمایید که شخصیت زن 
  .هدف اسالم همین است

  
  )اصفهان 1337 – 1362( دهکردي اهللا شمس ذبیح شهید 

شود که بیش از هـر چیـز بـه حجـاب و      می به بانوان محترمه و مکرمه توصیه
پوشش خویش اهمیت دهنـد کـه جنـگ مـا بـا فحشـا و غریـزه اسـت و اگـر در          

بنـد و بـاري    جدا کردند ریشه آن از فحشا و بی کردستان سر از بدن فرزندان شما
 حجابی بیگیرد و شاید هم آمریکا از  می از آمریکا سرچشمه حجابی بیاست، پس 
  .گیرد می سرچشمه

  
  )آبیک 1335 – 1364( طهماسب شیخ حسنی شهید 
ن از شـرك و نفـاق و ظلـم و تبـاهی و احتکـار و      آکـه در   ]بسازید[ اي جامعه

حجابی و هـزاران مفسـده و    رشوه و قتل و تجاوز و اعتیاد و بیفروشی و ربا و  گران
ن از آاي کـه همگـان در    جامعـه  ؛فساد موجود و حاکم بر عوالم کفر اثـري نباشـد  

رضـایت   ،ایـن احسـاس   اعمال خود و دیگران واقعا احسـاس رضـایت کننـد و بـر    
و  اي علـم  بدیهی است که براي رسیدن به چنـین جامعـه   .خداوند را جلب نمایند

کـس کـه خـود را     نآچرا کـه تنهـا    ،معرفت و ایمان و تقوا و خودسازي الزم است
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جامعه را نیز بسـازد   ،ساخت خواهد توانست همچون پیامبران و امامان و اولیا خدا
ال و مطلوب عالوه بر خـود سـازي و    اي ایده و مسلم است که براي ساختن جامعه

  .ر کامال اسالمی الزم استاي با ظواه ایجاد جامعه اتن مقدمآدر کنار 
اي که هر روزش توام با اهـدا خونهـاي پـاك شـهیدان خـداجو و       در جامعه... 

گلگون کفن است مغرضان و منافقان با تحریـک و اغفـال مشـتی غافـل و نـادان      
ورنـد نبایـد گذاشـت    آ مـی اسباب انحراف امت مسـلمان را از مسـیر حـق فـراهم     

گاه زمینـه سـاز گسـترش    آود باخته و ناو بدحجابی مشتی مرد و زن خ حجابی بی
ادارات را باید به سمت اصالح هدایت کرد، تجار و کسبه را  .فساد در جامعه گردد

گاهی داد و مراکز و ارگانهاي دولتی و آولیت خطیر و بزرگشان ئباید نسبت به مس
نهادهاي انقالبی بخصوص سپاه و بسیج را باید نیروهاي مومن و معتقـد و دلسـوز   

  .ع نماینداشبا
  

  )تهران 1350 – 1366( داود شیرعلییی شهید 
شـما هـم   ام از  ین طور که از برادرانم خـوبی دیـده  سخنی با خواهرانم، من هم

ام و امیدوارم که با حجاب بیشتر از پیش خـود سـیلی    خوبی و نیکی فراوانی دیده
  .محکمی به دهان دشمنان دین و قرآن بزنید

  
  )شهر خمینی 1343 – 1362( داریوش شیروانی شهید 

مـن همیشـه از   اما تو اي خواهر گرامـی کـه از همـه آنهـا بزرگتـر هسـتی،       ... 
حجاب متنفـر بـودم و همیشـه نیـز توصـیه میکـردم کـه         دختران و خانمهاي بی

کـه   خـواهم  می حجابتان را خوب نگهدارید، ولی االن از تو و تمامی خواهران خود
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کسـانیکه از شـرم و حیـا بـویی     از نظر حفظ حجاب همیشه نمونه باشید، الگـوي  
  .با حفظ حجابتان برادرتان را سرافراز کنید خواهم می اند، نبرده
  

  )کرج 1347 – 1365( داود صابري شهید 
خواهر عزیز، امیدوارم که با رعایت کردن حجاب اسـالمی مشـت محکمـی بـر     

 .دهان دشمنان اسالم بزنید
  

  )زنجان 1346 – 1362( رضا صادقیسید  شهید 
این چنین باش تـا  . ورآحجابت را حافظ باش و منافقین را به لرزه در! خواهرم

  .مرید زینب باشی
  

  )اردبیل 1343 – 1361( دالور صبحی شهید 
ی کنید که با تعالیم اسـالمی و  سع ]پدر و مادرم، تربیت خواهرانم با شماست[

  .حجاب تربیت کنیدبا
  

  )شهرکرد 1346 – 1363( خدامراد صحراگرد دهکردي شهید 
و اي خواهر، حجاب تو وقار توست، حجاب را رعایت کن و بدان کـه برتـري   ... 

  .نیست حجابی بیو بلندي و بزرگی به 
  

  )شیراز 1329 – 1360( حمیدرضا صدیقی شهید 
کـه خـود را بـه سـالح ایمـان وحجـاب        ،کـنم  می از خواهران عزیز درخواست
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  .مجهز نمایند ]و[ همچنان محکماسالمی 
 

  )تهران 1342 – 1362( عارف صفاریان شهید 
اش را  و به خواهرمان فرشته بگو حجاب و اخالق خود را اسالمی کند و بچه... 

و بـه   باشـد ) عـج (خیلی اسالمی و با حساب و کتاب تربیت کند تا سرباز امام زمـان 
  .خدا توکل کنید

  .مد نکنآحجاب رفت و  بد و بی» ...«سعی کن دختر باوقار و ... 
بشـود و در مدرسـه دختـر     20عـدلت  درست را خوب بخوان و سعی کـن م ... 

ها را نصیحت کـن و بـا دخترهـاي بـد و فاسـد       حجاب حجاب و خوبی باش و بیبا
  .دوست نشو

  
  )فرودس 1345 – 1365( حسین صفاییسید  شهید 

بـا حفـظ شـعایر     کـنم  مـی  باز هم به شما توصیه ،و اي خواهر و مادر عزیزم... 
مـورد حجـاب کامـل     در خصوصـاً  ،نآاسالمی و حفظ و اطاعـت از دسـتورات قـر   

امیـدوارم کـه    ،در مورد خودسازي ،خمینی کبیر ،هاي امام امتاسالمی و رهنمود
ن یک انسـان صددرصـد اسـالمی قـرار بگیـریم و در مسـیر خداونـد        آبا عمل به 

  . حرکت کنیم
  

  )گرگان 1350 – 1365( ذکریا صفرخانی شهید 
، خـواهرانم  بـه حجـاب و تقـواي الهـی     کنم می خواهران عزیزم، شما را وصیت

ینی وادار کـرده و  اي است که دشـمن را بـه عقـب نشـ     حجاب شما سالح کوبنده
  .امید خواهد کردشیطان را هم نا
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  )آباد نجف 1343 – 1364(حیدرعلی صفري جالل آبادي  شهید 
گویم فقط با جبهه آمدنتان به نداي امـام لبیـک بگوییـد، بطـور      نمیو من ... 

 .به نداي امام لبیک بگویند ...مثال خواهران با حجاب خود و
 

  )سمنان 1345 – 1363(حمیدرضا صیاد شهید  
اسـالمی،   که با عفت و پاکدامنی و حفـظ حجـاب   خواهم می خواهرانم، از شما

   .غرب بزنید گویان شرق و  مشت محکمی بر دهان یاوه
  

  )شهر زرین 1340 – 1365( رحمان ضیایی شهید 
حمتی بـراي ایـن گناهکـار متحمـل     از خواهرانم استدعا دارم که هر گونه ز... 

خودتان مشت محکمی بـر دهـان تمـام     با حفظ حجاب اید مرا حالل کنید و شده
  .یاوه گویان داخلی وخارجی بزنید

  
  )اردستان 1344 – 1365( رضا طالبی شهید 

خواهران عزیز، شما با حفظ کردن حجاب خود حـافظ خـون شـهدا هسـتید،     
نگذارید فرهنگ غلط شرق و . آورد می سیاهی چادرهاي شما دشمن را به لرزه در

  .غرب بر شما غلبه کنند
  

  )اصفهان 1323 – 1365(بادي آ حبیب غالمعلی طالبی شهید 
حجـاب و عفـت و پـاك دامنـی را سـرلوحه       خـواهم  مـی و از شما خواهران ... 

  .وار زندگی و مبارزه کنید زندگی خودتان قرار دهید و همیشه فاطمه
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ن و دیـن خداونـد و   آشما وقتی بزرگ شدید در خط قر ،و اما شما دخترانم... 
 کنید ان خواهد رعایت کنید که می نجور که خداوند میآمه بایستید و حجاب را ئا

  .شا اهللا
  

  )تهران 1340 – 1366( طاهري شاد داود شهید 
در همه حال، حجاب خود را مورد توجه خود و دیگران قرار  ]خواهران عزیزم[

دهید که بهترین عامل شکست دشمنان اسـالم حجـاب و حیـاي زنـان مسـلمان      
است؛ حجابی واقعی طبق ضـوابط اسـالمی و حجـاب دل و بـاطن همـانطور کـه       

  .دستور اخالق اسالمی است
  

  )اصفهان 1345 – 1362( محمد طباطباییسید  شهید 
و چند کلمه صحبت بـا خـواهران مسـلمان ایرانـی دارم، و ایـن اسـت کـه        ... 

دانید که این حجاب یکی از واجبات است کـه آن   می حجاب خود را داشته باشد،
 .را حفظ کنید

مادرم، براي من زحمت کشیدید و شبهاي زیادي و بلندي را برایم بیـداري   ...
 .کشیدید و امیدوارم حجاب که یکی از واجبات است را حفظ کنید

 
  )اردستان 1338 – 1360( زاده مهابادي رضا طحانیان شهید 

بـا حجابـت مشـت    و محکمتـر کـن    ات چانـه و اما تو خواهرم، سنجاق را زیـر  
توانی اسالم را یـاري   می گویان بزن و به هر طریقی که تمام یاوهمحکمی به دهان 

  .کن و دست از امام بر ندار
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  )نیشابور 1333 – 1365(نژاد  طالییاهللا  رحمت شهید 
همچون کوه استوار باش و هیچگونـه نـاراحتی بـه خـود را     : موصیتم به همسر

باشـد بـه   مده که دین خدا بر حق است و حجابت را حفظ کن که مشت محکمی 
  .اسالم باشد هایم را طوري تربیت کن که مطابق معارف دهان ضدانقالب و بچه

 
  )قم 1344 – 1362( حمیدرضا طلیمی شهید 

 .کنم میخواهرانم را به حجاب اسالمی و اطاعت از ولی خود توصیه 
  

  )اهواز 1351 – 1365(اله طهماسبی  رحمت شهید 
نکند در عـزاي مـن گریـه     .خواهید بخشیدمرا اهللا  شاء  ان ،اي خواهران عزیزم

در حفظ . اسوه صبر و ایثار باشید )س(همچون زینب. که دشمنان شاد شوند ،کنید
  .حجابتان بکوشید و با سیاهی چادرتان مشت محکمی بر دهان دشمنان بکوبید

 
  )کرج 1341 – 1366( اهللا طهماسبی ابدر ذبیح شهید 

حجاب را که مثل صدف است براي مروارید  که از خواهران بزرگوارم تمنّا دارم
حفظ کنند و مروارید وجودشان را با صدف حجـاب از تمـامی دامهـاي شـیطانی     

   .نگاهدارند
  

  )فراشبند 1348 – 1364( خسرو عالشیوندي شهید 
  .اي خواهر، حجابت را حفظ کن
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  )جویبار 1332 – 1362( هللا عالیا ذبیح شهید 
اش بـا   بـزرگ و ایـادي داخلـی و خـارجی     مبارزه خـویش را علیـه شـیطان   ... 
ین سالح خویش، یعنی حجاب ادامه دهید که انقالب نیاز بـه گذشـت و   تر کوبنده

  .اخالص دارد
و انـد   زنـدگی کـرده   )ع(دوست دارم طوري زندگی کنید که دختران حسین... 

حجاب را به تمامی معنا حفظ کنید و سعی کنید حتـی نامحرمـان صـداي بلنـد     
  .نشنوندشما را 

  
  )تهران 1349 – 1367( شهید حمیدرضا عباسی 

زن مسلمان باید در حفظ کامل حجاب خود کوشا باشـد، چـون بـا حجـاب و     
  .ماند چادر است که ناموس جامعه محفوظ می

  
  )تهران 1345 -1363( رضا عباسی شهید 

هـاي انقـالب، بدانیـد کـه ایـن       خواهران دینی و خواهران عزیـزم و اي زینـب  
به بهاي خون به دست آمده و حفظ آن نیز بـا خـون بـوده اسـت، پـس      حجابتان 

بکوشید در حفظ این گوهر گرانبها و مبارزه کنید با اشخاصی که سعی در از بـین  
  .بردن این دژ مستحکم دارند

در حفظ حجاب کوشـا باشـید    م این است کهو به دیگر خواهران دینی پیام... 
کـردن حجـاب اسـت بایسـتید کـه ایـن       کـن   و در مقابل حیله دشمنان که ریشه

  .حجاب شما به بهاي خون بر جا مانده و خواهد ماند
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  )اسفراین 1350 – 1365(العابدین عباسی  زین شهید 
باشـید و  ها  و سکینهها  خواهران عزیزم، امیدوارم همیشه باحجاب مانند فاطمه

  . با حجاب خودتان مشت محکمی بر دهان ابرقدرتها بزنید
کـه حجـاب را کـامال در جامعـه اسـالمی رعایـت        خواهم می مخواهراناز شما 

  .تا حد امکان حفظ نمایید ]را[نمایید و پوشش اسالمی خویش 
، حجابشان را حفظ کنند و از کارهـاي بیهـوده و بـدون    هموطن و خواهران... 

جا دوري کنند و خواهران حجابشان را تا آنجا کـه اسـالم دسـتور داده     دلیل و بی
افراد بیگانه کسانی هستند . کنند و خود را جلوي افراد بیگانه ظاهر ننمایندحفظ 

دهنـد و شـما مواظـب چنـین      مـی  روند و آن را بر بـاد  می که دنبال ناموس مردم
توانید  افرادي باشید و با حجاب خویشتن دهان آنها را خرد نمایید و اگر شما نمی

توانیـد بـا سـالح حجـاب، قلـب       مـی  سالح بر گیرید و در برابر دشمنان بجنگیـد 
  .دشمنان را نشانه بگیرید

  
  )ممسنی 1343 – 1362( سیاوش عباسی شهید 

شما اي خواهران، حجاب و عفت و پاکدامنی را بیش از هر چیز مورد اهمیـت  
  .چون حجابتان مشت محکمی به دهان یزیدیان است. قرار بدهید

  
  )دزفول 1341 – 1362( عبدالعلی عباسیان شهید 
بـه حفـظ و اطاعـت از     ،ر اسـالمی ئبـه حفـظ شـعا    کـنم  میتو را توصیه  ،مادر

 ،ن خصوصا در مورد حجاب کامل اسالمی و رهنمودهـاي امـام امـت   آدستورات قر
  .خمینی عزیز در مورد خودسازي
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  )تهران 1344 – 1362( داود عبداللّهی شهید 
در خـواهی   اگـر مـی  . خواهرجان، حجابت را حفظ کن تا جزو یاران خدا باشی

  .دنیا سرافراز شوي، حجابت را حفظ کن
  

  )شهرري 1345 – 1365( رضا عبدالهی شهید 
که حجاب اسالمی خود را در تمـام جاهـا حفـظ     خواهم میاز خواهران عزیزم 

کنید و با این کار خود مشت محکمی بر دهان دشمنان اسالم بزنید، همانطور که 
تـرین زینـت زن حفـظ     ارزنـده : میفرمایـد  )س(حضرت فاطمـه . مادرتان گفته است

  .حجاب است
  

  )تهران 1333 – 1362( عبدالرضا عبدوس شهید 
که حجاب اسالمی را رعایت کنید و قوانین اسـالم   خواهم میخواهرانم از شما 

همه سرهاي از بـدن جـدا    چون این همه خونها، این .را به فرزندان خود یاد دهید
انگاري کردید فـرداي قیامـت در برابـر شـهدا و      براي این قوانین است و اگر سهل

  .بکنیدبلند  تان راسرتوانید  خانواده شهدا نمی
  

  )تهران 1343 – 1362( داود عبدي شهید 
  .توانی مشتی بر دهان استکبار جهانی بزنی و تو اي خواهر، تو با حجابت می... 
  

  )کرج 1344 – 1367( سیدامیرحسین عربی شهید 
توانید در جبهه باشید حتما پشـت جبهـه را    و شما خواهران عزیزم اگر نمی... 
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اصطالح متمـدنهاي  ]به[محکم نگاه داشته و با حجاب خود تو دهنی محکمی به، 
  .داخلی بکوبید

  
  )دامغان 1341 – 1361( عربیان خسرو  شهید 

 و دیگر اینکه، حجاب را رعایت کنید، چه مرد و چه زن، که آرایش حکومت... 
  .اسالم به حجاب امت اسالمی است

  
  )ارومیه 1345 – 1365( داریوش علوي شهید 

  .توهین به اسالم و خون این شهیدان است حجابی بی... 
  

  )رودبار 1348 – 1366( سیدحسین علیپور  شهید 
  .حجابت را رعایت کن و بگذار دشمن از حجاب تو منفجر شود ،خواهرم

  
  )بروجن 1351 – 1366( خسرو علیخانی شهید 

مبادا کـه در ایـن امـر کوتـاهی      .خواهرم حجاب تو شخصیت و معرفت توست
  .کنی

  
  )تهران 1344 – 1364( صادق علیخانی شهید 

 حتمـاً  ]را[نهـا  آچند خواهش کوچک از شماها دارم کـه   ... خواهرهاي عزیزم
 د،رسـاله بخوانیـ   ،دهید بیشترش کنید می فرایض دینی که انجام -1 :انجام دهید

کـه  ] اهمیـت دهیـد  [تربیت فرزندان خود ] به[ -2. ن بخوانید و کارهاي دیگرآقر
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 .حفظ حجاب را همیشـه داشـته باشـید    -3. نها واقعا اسالمی باشند از هر لحاظآ
 )س(همانطور کـه زینـب   ،وار باشید و صبر را در کارهاي خود پیشه کنید زینب -4

  .کرد
  

  )مشهد 1344 – 1367( سیدجعفر علیزاده گاودوشه شهید 
که  خواهم میو از شما  کنم میم هم سالم عرض ا خدمت شما خواهران گرامی

حجاب اسالمیتان را حفظ کنید و برایم کمتر گریه کنید، شـما اگـر حجابتـان را    
ایـد و اال خـون شـهدا را پایمـال      حرمت خون شـهدا را حفـظ کـرده   ، حفظ کنید

چـرا کـه حفـظ     ،خـود دور کنیـد  اید و با حفظ حجاب خود ضدانقالب را از  کرده
تر است، شـما بـا حفـظ حجـاب خـود و پیشـه        حجاب شما از خون شهدا کوبنده

  .باشید )س(رو زینب کردن صبر دنباله
  

  )رزن 1344 -1365( محمديیعل عباس شهید 
 حجاب اسالمی را رعایت نموده و احکام اسالم را مـو  ،خواهران عزیز و مهربانم

  .هر چه داریم از اسالم داریمبه مو اجرا نمایید که ما 
  

  )تهران 1346 -1365( مدديعلی عباس شهید 
ر جـا  ا بـ ن پـ آشهدا خون دادند تا اسـالم و احکـام    ،ام و اما خواهران گرامی... 
حجاب خـود را حفـظ کنیـد و مـرا      ،دوست دارم شما الگویتان زینب باشد ،بماند

  .خوشحال سازید
ادرم ادامه دادن راه مرا و بر مادرم صبر و کنم بر پدر و بر باز هم سفارش می....
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   .بودن را فبردباري و بر خواهرانم حفظ حجاب و عفی
  

  )مالیر 1340 – 1361( صادق عنبري شهید 
اي عطا کرد در تربیت اسالمی او حداکثر  اگر خداوند به ما بچه ]همسر عزیزم[

 .اگر خداوند قبول نمایـد  ،باشد می زیرا او فرزند یک شهید راه اسالم ،تالش را کن
ن خـوب عمـل   آسعی کن بـه   ،که در مورد حجاب به تو کرده بودم] را[سفارشی 

  .کنی
  

  )دررود 1343 – 1363( زیدعلی عودي شهید 
وصیت من به خواهرانم این است که حجـاب را رعایـت کننـد کـه همچنـین      

] بـه [گران؛ و حجـاب،   حجاب، تنها مشت محکمی است بر دهان منافقان و توطئه
  .رفتار کنید وار زینبو . ، بهتر است از جنگیدن ماییتنها

  
  )تهران 1348 – 1365(جعفر غضنفري سید  شهید  

مبارز باشـند و بـا حجـاب خـود      )س(همچون زینب خواهم می و از خواهرانم... 
  .مشت محکمی بر دهان جنایتکاران بزنند

  
  )زنجان 1347 – 1367( خیراهللا غفاري شهید  

خواهران من، حجابتان را رعایت کنیـد کـه اگـر حجابتـان را رعایـت      شما اي 
  .نکنید به خون این شهیدان و به خون من مدیون هستید
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  )فالورجان 1346 – 1362( سعید غفاري باالنی شهید 
 خواهرانم، حجاب خود را حفظ کنید که سنگر شـما حجـاب شماسـت، شـما    

  .خدمت کنیدتوانید با حجاب خود به اسالم و انقالب  می
  

  )تهران 1347 – 1365(نژاد  داود غالم شهید 
  .]عنایت فرما[ت ما حفظ حجاب و عف 1دخترانخدایا به 

  
  )رامسر 1345 – 1365( رسول غالمرضایی ثالث شهید 

خواهران بزرگوارم، کبري، کلثوم و شهربانو دسـتم عـاجز اسـت از نوشـتن در     
دنیویتـان حـافظ و نگهـدار آن    حفظ حجاب اسالمی، که خودتان در طول حیـات  

  .نمونه یک زن مسلمان باشید و بودید، کوشا باشید
  

  )مرودشت 1342 – 1365( خداوردي غالمی شهید 
که حجاب خود را حفظ کنند، چون حجاب آنهـا ماننـد    خواهم می از خواهران
  .رود می قلب دشمن نشانه بهتیري است که 

  .حجابت را حفظ کن و همانطور که به تو گفتم رفتار کن ،و تو همسرم... 
  

  )تهران 1343 – 1361(داود فرجی  شهید 
   .حجاب خود را حفظ کنید ]... از خواهرانم تقاضا دارم[
 

                                                             
 احترام: وصیتدر اصل  -1
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  )کوهدشت 1345 – 1365( زاده درویش مراد فرخی شهید 
خواهرانم، حجاب خود را حفظ کنید که حجاب شما مشـت محکمـی خواهـد    

  .دهان ابرقدرتهابود بر 
توانید بـا حفـظ حجابتـان بزرگتـرین خـدمت را بـه        و اما خواهران، شما می... 

  .اسالم بنمایید
  

  )اهواز 1344 – 1364(غالمعباس فرقانی  شهید 
ولــی یــک عــده هسـتند کــه       ،تمـام سـخنانش خــدایی اســت     ،امام مـا 

 ؛کننـد  مـی حجابهـایی کـه در انظـار مـردم خودنمـایی       فهمند مثل همین بی نمی
ن نفرمـوده کـه زن   آمگـر قـر   !کنند چـقدر عـقلشان کـوچـک اسـت و درك نمی

پـس چـرا مـخـالــفت     .گویـد  همـین را مـی   باید حجاب داشته باشد و امـام هـم  
  .زاد باشیمآگویند ما باید  کنند و می می

  
  )مبارکه 1342 – 1361( رمضان فروغیشهید  

وار جلوي این منافقین  که بعد از شهادت من زینب خواهم میو از خواهرانم ... 
کـه از هـر    ؛ چـرا در دهن ابرقدرتها بزنند محکمی بایستید و با حجاب خود مشت

کفار و منافقین براي نابودي اسالم عزیز دست به دست هم داده و از هر گونـه   وس
   .جنایتی دریغ ندارند

  
  )تهران 1345 – 1363( علی داود فضل شهید 

  .حجاب خود را حفظ کنیدخواهران 
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  )اردبیل 1343 – 1361( رجب فعال حسینی شهید 
   .و خواهرانم حجاب را حفظ کنید که حجاب زینت زن است

  
  )مهریز 1341 – 1361( آبادي داود فالح مهدي شهید 

که حجابت را، که خود خاري است در چشـم   خواهم میو اي خواهرم، از تو ... 
 ،زن را که مقاومت و خدمت به اسالم اسـت  وار حق  منافقین، رعایت کرده و زینب

  .ادا کنید
  

  )آباد نجف 1343 – 1364(رضا فیروزي  شهید 
فساد، خود را دور نگاه دارد و با مفسدین مخالفت  جامعه اسالمی باید از شر و
 هـاي  خـانواده و اهللا  بنـد و باریهایشـان بـراي حـزب     کند و مفسدین بدانند که بـی 

گـري، حقـه بـازي،     ، گرانفروشی و حیلـه حجابی بی .باشد شهیدان قابل تحمل نمی
کـن   باید در راه ریشه وچاپلوسی، فساد، اختالس و غیره مورد نفرت مومنین است 

که هـدف شـهیدان    ؛ چرادریغ نگردد یکردن آن از جامعه اسالمی از هیچ کوشش
بـوده و هـدفی کـه     )ع(زیرا آموزگارشان حسین ،نهی از منکر و امر به معروف بوده

 .براي آن به شهادت رسید همین بوده است )ع(حسین
  

  )نوشهر 1343 – 1365(نژاد  شیرزاد قاسم شهید 
هـاي   داب جاهلی و سنتآاز رسوم و  ،ن را بیش از پیش بخوانیدآقر ،خواهرانم

را سـرلوحه   )س(و زینـب کبـري   )س(کنید و سـنت و سـیره فاطمـه   بیهوده هجرت 
زندگی خود بکنید، حجاب اسالمی، یاد مرگ، روز قیامـت، پیـروي از اوامـر امـام     
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هاي بیهوده، مطالعه و شـناختن معـارف    امت، ستیز با کفر و نفاق، شکستن سنت
ا هـاي فکـري و عقیـدتی خـویش ر     تقویت پایـه  ،اسالمی، تقویت روحیه ایثارگري

هرگز فراموش نکنید و در همه احوال و در جـاي جـاي زنـدگیتان حـق تعـالی و      
هـاي باطـل    هاي اسالمی و عمل صالح را در نظر بگیرید و از پذیرش سـنت  ارزش

  .دوران جاهلیت خودتان خودداري کنید
  

  )تهران 1347 – 1365( حمیدرضا قاسمی شهید 
همـین حجـاب اسـت کـه     و از حجاب اسالمی خود کوتاهی نکنیـد، چـون   ... 

  .حرمت اسالم را نگه داشته است
  

  )اردبیل 1350 – 1366( داود قاسمی شهید 
  .که حجاب اسالمی را رعایت بکنید خواهم میو اما خواهرانم، از شما ... 
  

 )میاندوآب 1348 – 1368( سعید قاسمی شاه تپه شهید 
م، اکنون که من در اجراي وظیفه شـرعی،  ا سالم به مادر مهربان و برادر گرامی

عازم جبهه هستم، اگر پروردگـار بـزرگ شـهادت را نصـیب مـن نمـود خـواهش        
برادر عزیزم، سنگر مرا خالی نگذار، و در نماز جمعه  .براي من گریه نکنید کنم می

دشمن از این اجتماع بزرگ عبـادي و سیاسـی وحشـت دارد، بـه     . شرکت نمایید
دعاي روز سه شنبه حتماً توجـه نماییـد و روزهـاي پنجشـنبه در دعـاي کمیـل       

  .شرکت کنید و حفظ حجاب را مراعات کامل نموده و به دیگران توصیه نمایید
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  )شهر خمینی 1346 – 1365( هراب قاسمی واالشانیس شهید 
توانید راه من را ادامه دهید و مشت محکمی  می خواهران، شما با حجاب خود

  .بر دهان ابرقدرتها بزنید و امیدوارم که همیشه قداست زنانگی خود را حفظ کنید
  

  )محالت 1342 – 1361( عباس قدس شهید 
همیشه از اسـالم   )س(با حجاب خود همانند زینب ،اي خواهران عزیزم ،برادرانم

توانیـد بـه خـدا     مـی  هاسـت و از راه اسـالم فقـط    دفاع کنید و اسالم برترین دین
  .نزدیک شوید

  
  )سپیدان 1343 – 1365(نژاد  حیدرعلی قربانشهید  

از خواهران مهربانم تقاضا دارم که با حجاب خـود مشـت محکمـی بـر دهـان      
  .دنابرقدرتها بزن

  
  )اصفهان 1344 – 1362(حمیدرضا قربانی  شهید 

  .تقاضا دارم از همه شما خواهرانرا حفظ حجاب  ]...و فقط[
  

  )فردوس 1347 – 1364( رضا قربانی سرند شهید 
ست بر دهـان  ا اي که حفظ حجاب، که مشت کوبنده خواهم می و از خواهرم... 

  .گویان، حفظ کند و به دیگران هم بیاموزد یاوه
به عنوان یـک بـرادر کوچـک، ایـن وصـیت را       خواهم می کلیه خواهرانو از ... 

گویـان و منـافقین    بپذیرند و با رعایت حجاب خود، مشت محکمی بر دهـان یـاوه  
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بـی   تفاوت باشید در نزد خدا و در نزد بـی  تفاوت باشید که اگر بی بزنند و مبادا بی
  .سر بزیر خواهید بود) س(دو جهان، فاطمه زهرا

  
  )فالورجان 1346 – 1365( عباسعلی قربانی شرودانی شهید 

 ،بدانید که حجاب شما خاري است در چشم دشمنان اسالم ،و اي خواهرانم... 
  .پس شما همچون گذشته با حجاب خود اسالم را یاري کنید

  
  )اصفهان 1345 – 1364( رسول قضاوي شهید 

  .به نماز و حفظ حجاب که امري اسالمی است کنم میو خواهران را توصیه ... 
  

  )جرقویه 1335 – 1362( آبادي عباسعلی قیصري حسن شهید 
مبادا شما از پوشش حجاب خودتان سستی کنید که پوشش  ،خواهران گرامی

هاي انقالب ما و اسالم بر مبناي  که یکی از پایه ،تر است شماها از خون من ارزنده
از روز  کنیـد  گریـه کنیـد یـادي    دشـدید و خواسـتی  حجاب است و اگـر ناراحـت   

کرد اما ظهر روز عاشورا یکی از  می صبح با شش برادر گفتگو) س(که زینب ،عاشورا
 .داشته باشید و مبادا گریه کنید ن صحنه را بخاطرآ ،نها نبودندآ

  
 )جهرم 1342 – 1361( حمیدرضا کارگر شهید 

 سـبب [و شما اي خـواهران مبـارز، بـا حجـاب و عفـت و پاکـدامنی خـود        ... 
  .1]وارد آید[که ضربه شدیدي به دهان یزیدیان  1]شوید می
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  )بروجن 1341 – 1362( رجبعلی کارگر بلداجی شهید 
باشـد و بـراي مـن     )س(شما اي مادر عزیزم امیدوارم که رفتارت مثـل فاطمـه   

شما مشت محکمی است بر دهان شـرق   حجاب، واهرانخ شما اي .ناراحت نشوید
  .و غرب و گروهکها

  
  )آباد نجف 1348 – 1362( حیدرعلی کاظمی شهید 

درود بر تو اي خواهر مبارز، که با حجاب خـود روي دشـمنان اسـالم را سـیاه     
  .میکنی
  

  )کبودرآهنگ 1348 – 1365( سعید کاظمی شهید 
اینکه، با رعایـت حجـاب   و خواهران محترم ها  مهمترین وصیت من براي خانم

  .خودتان با دشمنان قرآن مبارزه کنید تا خداوند از شما راضی باشد
  

  )کنگاور 1348 – 1365( سهراب کاظمی شهید 
ارمغـان آورده بـود،    ایمـان بـه  ها که استعمار بر ن جدال و جنجالو ما در ای... 

شریفه انـا  حجابی، دروغ، مد و شیک پوشی و غیره باید ذکرمان آیه مثل فساد، بد
  .هللا و انا الیه راجعون باشد و توکل بر خداي خود کنیم

دانیـد   خواهران عزیز، احتیاج به گفتن و نوشتن نیست که خودتان بهتر مـی ... 
که من چگونه بودم و برادر دلسوزي براي شما نبودم، مرا حالل کنید و براي مـن  

تجمالت دل نبندیـد کـه    وار زندگی کنید و به و فاطمه گونه زینبقرآن بخوانید و 
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رویم و مثل شـیري پـر زور بـر فـرق دشـمنان اسـالم بکوبیـد، بـا          همه داریم می
  .و خوب نماز و دعا بخوانید حجابتان و با عفت و پاکی خودتان گفتارتان و با

  
  )تهران 1341 – 1366( ماسوله  جالل الدین کافیسید  شهید 

حامل پیـام خـون بـرادرت بـا      وار صبر پیشه کن و زینب، و شما اي خواهرم ...
پاسدار عفـت و   باش و با رفتارت به دیگران درس زندگی بیاموز، یعفت و پاکدامن

  .حجاب باش که دشمن از حجاب شما بیمناك است
  

  )اهواز 1342 – 1365( کامجو عبدالرحیم شهید 
که در مجالس و مراسم مذهبی مثل  خواهم میدر پایان از برادران و خواهرانم 

گذشته شرکت کنند و حجاب خود را همچـون گذشـته داشـته باشـند و در امـر      
پرورش فرزندان خود سعی فراوان کنند که فردا این فرزندان هستند که اسالم بـه  

  .نها احتیاج داردآ
  

  )لنگرود 1347 – 1367( صادق کامکار شهید 
را پـیش گیریـد و بـا     )س(امیدوارم که شیوه زینب و فاطمـه  ،ام خواهران گرامی

شما هـم   .به رشد فکري و تکامل واقعی برسیداهللا  ءشا انمطالعه کتابهاي اسالمی 
  .رستگاریداهللا  ءشا ان تقوي و پرهیزکاري و حجاب را پیشه خود کنید که
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  )تهران 1341 – 1362(رضا کبیري  شهید 
جـاب خـود مشـت    بـا ح  ]تـا [باشـی،   )س(زهـرا خواهرم، تو سعی کن همچـون  

   .گویان شرق و غرب زده باشی محکمی بر دهان یاوه
  

  )کازرون 1337 – 1363(زاده  رجب کتویی شهید 
در  ]زن[خواهران عزیز، حفظ حجابتان یادتان نرود که باالترین ارزش و زینت 

  .باشد می حفظ حجابش
  

  )تهران 1347 – 1365( محمدحسن رضا کربالیی  شهید 
ی یب خود حافظ خون شـهیدان هسـتی و تـو   ی که با حجایتو اي خواهرم، تو

توانی با عفت و حجاب خود جامعه را از منجالب گمراهـی نجـات بخشـی،     که می
کنی و جهـان   جبهه تو و سنگر تو در مقابله با دشمنان چادري است که بر سر می

از پیروان راستین مکتـب حضـرت   اهللا  انشاءرا با این عمل به زانو درخواهی آورد و 
  .خواهی بود )س(زهرا

  
  )نهاوند 1343 – 1365( داود کرمی شهید 

کـه سنگرشـان و جبهـه نبردشـان بـا       خـواهم  مـی  و از خواهرانم، همچنین... 
  .]ترك نکنند[همانا حفظ حجاب است  ]کهرا [ دشمن
  

  )فسا 1340 – 1366(خلیل کریم  شهید 
  .احترام به اسالم حفظ کنیدوضع ظاهري و حجاب را به خاطر 
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  )ابرکوه 1348 – 1365( مریم آبادي رمضان کریمیشهید  
اي دیگـر   خود در جبهه با حفظ حجاب ]گویم می[و به شما خواهران خودم ... 

   .به مبارزه با استکبار جهانی بپردازید
  

  )شهرکرد 1350 – 1367( رضا کریمیان شهید 
دشمن داخلـی و خـارجی وارد خـواهی    اي به  خواهرم، تو با حجاب خود ضربه

جنگند بیشتر ارزش داشته  کرد که از یک رزمنده که در جبهه با دشمن روبرو می
باشد چرا که باالترین زینـت زن حفـظ حجـاب     و دارد، لذا حجاب تو سالح تو می

    .است
  

  )دهدشت 1342 – 1365( خداخواست کشاورز شهید 
  .را رعایت کنیدخواهران عزیزم، شما همیشه حجاب اسالمی 

  
  )تهران 1347 – 1365( صبرعلی کالنتر شهید 

و به یاد خدا باشید و خدا را به هیچ وجه فراموش نکنید و حجاب اسالمی را ...
  .رعایت نمایید

  .حجاب اسالمی را رعایت کنند خواهم می از خواهرهایم... 
  

  )نائین 1349 – 1367(رضا قلی کمال  شهید 
که بـا حفـظ حجـاب خـود مشـتی بـر دهـان ابـر          خواهم می و از خواهرانم... 

   .قدرتهاي جهان بکوبند و مرا حالل نمایند
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 )فیروزآباد 1347 – 1366( حیات کیامرزي شهید 
ین سالح شما ایمـان و حجـاب   تر کوبندهخواهران عزیز و مهربانم، مهمترین و 

خـواهران  شماست؛ با حجاب کامل و با آن معنویت خاصی که اسـالم بـراي شـما    
  .عزیز قائل شده، مشت محکمی بر دهان دشمنان اسالم و قرآن بزنید

  
  )دزفول 1343 – 1364( حمید کیانی شهید 

اي که از حجاب و عفت شما کم باشـد بـه همـان     حجابها، هر ذره و شما بی... 
  .نسبت خفت و خواري شما بیشتر است

مالئکه که همیشه نثـار وجـود   هاي  و بر نفرین 1حجابها، خود را بپوشانید بی ...
  .شماست خاتمه دهید

  
  )رفسنجان 1344 – 1361(علی گلستانی  شهید 

را رعایت کنید و یک خواهش دیگـر   سعی کنید حجاب :پیامی براي خوهرانم
 .موزش دهیدآن را بیاموزید و به دیگران نیز آن این است که قرآاز شما دارم و 

  
  )تهران 1339 – 1365( سید حسن گل گواهی شهید 

همچون گذشته همانگونه  ،)اهللاءانشا(دانم که بعد از شهادتم  می، خواهر عزیزم
کند حجابت نیز دشمن کوب باشد و  می کت قلب دشمن را پاره پارهچکه زبان کو

خـر اگـر   آ ،را به جان رهبر حجابتان را حفـظ کنیـد   شمابه همه خواهران بگویید 
نگاه کـم  آدشمن بخواهد شما را فریب دهد اول باید حجاب را از سرتان بردارد تا 
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اهر نمایی را در فکرهایتان به وجود بیـاورد  ظکم حس حسادت و تجمل گرایی و 
  .ن همان خواهید شد که در قبل بودیدآو بعد از 

  
  )مالیر 1343 – 1365( حمید گودرزي شهید 

شما نیز متحمل تمام مشکالت باشید، حجاب را یک خواهران خوبم، امیدوارم 
واقعیت عینی در اسالم بدانید و خود را ملزم کنید که همیشه عامل و مـؤمن بـه   

  .آن باشید
  

  )شیراز 1349 – 1364( رستم گوشه نشین شهید 
  .حجاب بار آوردیدواهر کوچکم را هم بزرگ کنید و باخ
  

  )تهران 1346 – 1365( شهید حمید لطیفیان 
کـه مسـئله حجـاب و     کـنم  می و همچنین به این مسئله بیشتر از این تکیه... 

عفت و تقوي و جلوگیري از اشاعه فساد چه از لحاظ حرف و چـه خـداي نـاکرده    
 .است1]مهم[دیدن و نشان دادن فیلمهاي فاسد و غیره امري

  
  )تهران 1346 – 1365(داریوش لقمانی  شهید 

محکمی به دهان ضد انقـالب و منـافقین   اي خواهر من، با حجاب خود مشت 
  .بزن
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  )اهواز 1346 – 1365( خلیل لیروایان پورعلی شهید 
وصیتم به خواهرانم خصوصاً خواهر بزرگم این است کـه، عفـت و پاکـدامنی را    
فراموش نکنند و بدانند که ارزش مروارید درون صـدف از گـوهر بـدلی در دسـت     

فراموش نکنید که ارزش زن به عفـت و   پس حجابتان را. رانان بیشتر است شهوت
  .حجاب اوست

  
  )اصفهان 1348 – 1365(برزانی  سعید ماهراتی  شهید 

روم ولی شما با حجاب کامل اسالمی مشت محکمـی بـه    می اي خواهرانم، من
  . 1دهان آمریکا و صدام بزنید

  
  )تهران 1342 – 1362( عباس متقی شهید 

مرا ببخشید که نتوانستم رو در رو بـا  ) عادله ،زري ،مهفاط ،رویا(و خواهرانم ... 
بـه بزرگـی خـود مـرا ببخشـید و در       ،تمام شما خداحافظی کنم و حاللیت طلبم

وار  دعاها مرا یاد کنید و فاتحه بخوانید تا روحم بیشتر شاد بشود و همچنان زینب
باشـد کـه    ،در راه اسالم کوشا باشید و حجاب را در اولین مبارزه خود قرار دهیـد 

  .خدا از شما راضی شود
  

  )ساوه 1346 – 1367(زاده  سید احمد متولی شهید 
که حجاب خود را حفظ کنید کـه دشـمن    خواهم می و از شما خواهران هم... 

  .اسالم راهی براي نابودي اسالم پیدا نکند
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  )آباد خرم 1335 – 1360(مجیدي اهللا  ذبیح شهید 
رعایـت   ایـن اسـت کـه حجابشـان را     کـنم  می1]خواهرانم[وصیتی که به  تنها

  .نکنند، که حجاب زن مشت محکمی است بر دهان منافقی
  

  )اردبیل 1347 – 1365( تقی محدث خلخالیسید  شهید 
که حتما حجاب اسالمی را همواره پشـتوانه خـود    کنم میبه خواهرانم توصیه 

وار  هسـتند و زینـب  صحنه  که در دشمنان ثابت کنند  دهند و با این عمل به قرار
  .کنند علیه یزیدیان قیام می

  
  )مشهد 1343 – 1363( محمدپور دهباراصغر  علی شهید 

و همچنین چند سخن با شما دو خواهر عزیزم دارم، که باید بگویم، از شما ... 
مـه علـیهم   ئن و احادیـث ا آکه حجابتان را حفظ کنید و دسـتورات قـر   خواهم می

  .قرار دهید السالم را سرلوحه کارهایتان
  

  )رودسر ٠٠٠ – 1367( نژاد نیاسانی عباس محمدعلی شهید 
زهراي مرضـیه را کـه نمـود     مخان ،انم سعی کنید در تمامی ایام زندگیرخواه

که از ضـروریات  را  سرلوحه امور خود قرار داده و حجاب اسالمی ،استیک تاریخ 
رعایت کنید که پـاداش عظیمـی    ،نرا انکار کند مرتد استآو هر کس  اسالم است

  .از نظر اسالم دارد
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  )آباده 1345 – 1364( علی قلی محمدي شهید 
ن حفاظت کنیـد و  آقر و و خواهرانم شما با حفظ حجابتان از خون شهیدان... 

  . را با حجابتان و الگو بودنتان حفظ کنید باشید و ن روحیهآمواظب 
  

  )یاسوج 1342 – 1362( رحیم محموديسید  شهید 
شـود   می باشد بلکه از همه خواهران و برادران تقاضا می وصیت من نه تنها این

که حجاب اسالمی را رعایت بفرماینـد و تـابع حکومـت اسـالمی و رهبـري امـام       
هایی که براي حفـظ اسـالم فـداکاري     نآخمینی و قران و پیروان خمینی و همه 

  .د باشیدنکن می
  

  )قم 1341 – 1362( یرسول مختاري سنگیج شهید 
و در آخر از شما خواهران و همسرم تقاضامندم که هر چـه بیشـتر حجـاب    ... 

  .اسالمی خود را حفظ کنید و بهتر بتوانید به این انقالب خدمت کنید
  

  )خلخال 1342 – 1362( پرویز مرادخانی شهید  
زینب دختر کبراي علی را پیشوا و مقتداي خود قرار دهند  ،خواهران عزیز هم

  .و با حفظ حجاب خود چشم دشمنان اسالم و انقالب را کور کنند
  

  )بیرجند 1345 – 1363( حمیدرضا مساح شوکت آباد شهید 
  .بر شما باد حجاب و تقوي و تزکیه و تعلم ،اي خواهرانم
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  )تبریز 1348 – 1366( خلیل مشکین باغ شهید 
خواهرانم حجاب شما مثل سرخی خون من است پس حجابتان را حفظ کنید 

  .صبور باشید و
  

  )سپیدان 1344 – 1365( معمر قلعه خلیلیاهللا  داد شهید 
 اي مــادر و اي خــواهرم، عفــت و حجــاب بزرگتــرین ســرمایه بــراي یــک زن 

  .باشد می
  

  )یزد 1347 – 1366( سیدرضا ملک بنادکی شهید 
امیدوارم که دعاي بعـد از نمـاز یادتـان نـرود و حجـاب       ،مادر و خواهر عزیزم
حجاب شما از هرچیـز بـراي دشـمنان داخلـی و خـارجی       خویش را نگهدارید که

شـده یکـی از بـرادرانم نگذارنـد      مهمتر است و امیدوارم که براي یک ماه هم کـه 
  .اهللا دیدار ما در روز قیامتءشا زمین بماند و ان ام بر اسلحه
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  و زینب وار گونه فاطمهحجاب حرکتی : فصل دوم   
  

  )تهران 1348 – 1367( رضا آب نیکی شهید 
  .باشید و حجاب خود را حفظ کنید )س(و خواهرانم، مانند زینب... 
  

  )الرستان 1347 – 1362( تش سردآابراهیم  شهید 
پس  ،زار واذیت کردندآن طفالن یتیم را چقدر آو  )س(بدانید که حضرت زینب

حجـاب  پاکـدامن و با  )س( گریه نکنید و همانند فاطمـه زهـرا   ]برایم[ نهاآبه خاطر 
   .حجاب امرکنید وباشید و دیگران را به پاکدامنی و عفت 

  
  )تهران 1341 – 1366( سلیمان آدینه شهید 

اسالم را یاري کنید، با حفظ حجـاب   وار زینبکه  خواهم می خواهرانم، از شما
  .خود پاسدار خون شهدا باشید و در تمامی کارها خدا را در نظر بگیرید
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  )قزوین 1347 – 1366( سعید آرام شهید 
در مقابـل مشـکالت همچـون کـوهی      وار زینـب کـه   خواهم میو از خواهرم ... 
و با حفظ حجاب کامل اسالمی حافظ خون شـهدا باشـد، زیـرا کـه     بایستد استوار 

  .از خون من استتر  کوبندهحجاب تو 
  

  )تهران 1348 – 1365( رامشآابراهیم  شهید 
زنـدگی کنیـد و در    وار زینـب  ،خواهران عزیز و خوبم دوست دارم بعـد از مـن  

قهرمانانه مبارزه نمایید و بدانید که دشمن و منافقین از سـیاهی   ،سنگر حجابتان
ینده هسـتید و شـهدا را   آزیرا شما مادران  .ترسند چادر شما بیشتر از خون ما می

  .دهید در دامانتان پرورش می
  

  )کرمانشاه 1347 – 1364( خسرو آرمین شهید 
با حجاب خویش بتوانی مشت محکمی به  وار زینبخواهر عزیزم، امیدوارم که 

  .گویان شرق وغرب بزنی دهان یاوه
  

  )آباده 1341 – 1360( خلیل آزاديسید  شهید 
سعی بر این داشـته بـاش کـه فرمـان بـانوي بـزرگ اسـالم حضـرت          ،خواهرم

  .را گردن نهی و بر هر چیزي حجابت را مقدم شمرده و پاك باشی )ع(همفاط
امید است که به یاري اسالم برخیزي و وصیت من به تو این اسـت   ،خواهرم... 

   .که تقوا پیشه کنی و از حجابت به مانند یک سنگر اسالم پاسداري کنی
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  )دهدشت 1343 – 1365( سبزعلی آسودي شهید 
که اگر بنده شـهید شـدم لبـاس     خواهم می و اما از شما پدر و مادر مهربانم... 

سیاه برایم نپوشید و برایم گریه و زاري نکنید و در غم من ناراحت نشوید و صبور 
وار و  کـه حجـاب را رعایـت نماییـد و علـی      خـواهم  مـی  و از شـما . و بردبار باشید

  .وار زندگی نمایید فاطمه
 

  )تبریز 1340 – 1362(داود آغنده  شهید 
کن که سـنگر زن مسـلمان حجـاب اوسـت و      خواهرم حجاب خویش را حفظ

بـه   خواسـتند اسـیرهاي شـام را    شما میدانی که وقتی می ،زن است تحجاب زین
شیر زنـان   کشیدند، حجاب نداشتند ولی این با غل و زنجیر می ،بارگاه یزید ببرند

بودنـد و در دسـت دیگـر زنجیـر را گرفتـه       گذاشتهدستشان را بر صورت خویش 
  .م نامحرم به آنها بیافتدبودند که مبادا چش

  
  )شیروان 1348 – 1366( موزگارآابراهیم  شهید 

 به شما )س(اکنون ارث زینب ]اینست که[وصیت و سفارشم به شما خواهرم ... 
سـدها   شود و با خونش می شهید برادر .خوبی باشیرسان  پیام سعی کن رسد، می
اکنـون کـه   . گذارد می ولیت به دوش خواهرشوشکند و در عوض صدها مس می را
 ن قدرت و توانـایی را عطـا کنـد کـه    آتو ه نگري از خدا بخواه که ب میام  ر جنازهب

سعی کن حجاب را سر منشاء زندگیت قرار دهی که  .خوبی برایم باشیرسان  پیام
  .است )ع(حسین ]پیروي از[، اولین پیام خون شهید
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  )مشهد 1342 – 1360(نژاد  عبدالرزاق ابراهیمسید  شهید 
راه  ،باید راه مرا ادامـه بـدهی   ،مبادا از من در فکر و دلت بت سازي ]همسرم[

سـعی   ،و راه امام خمینی، که اینها هستند راه الهی و مسـتقیم  )ع(راه علی ،حسین
بیـرون نیـایی کـه عـذابی     ) حجاب(کن راه زینب را بروي و هیچ وقت از سنگرت 

گراها را بروي که از اسالم  یا ملیا راه منافقین مباد ،دردناك بدنبال خواهی داشت
   .پرت خواهی شد

  
  )مبارکه 1345 – 1364( خدارحم ابراهیمی شهید 

وار زندگی کنید و به مردم نگویید  زینب کنم میاي خواهرانم، به شما سفارش 
حجاب مبارزه کنید تا شـهدا از شـما    ایم؛ با ضد انقالب و بی دست دادهما برادر از 

  .خشنود باشند
   .حجاب زینبی را رعایت کنیدو... 
  

  )مشهد 1337 – 1365( علی ابراهیمیسید  شهید 
حجـاب خـود را    کنم می از تو راضی هستم و سفارش ،همسر محترم و باوفایم
زندگی کن و فرزند دلبندم سمیه را با اصول  گونه زینببیش از پیش رعایت کن، 

  .موزش و پرورش دهآو مبانی اسالم 
  

  )تهران 1346 – 1364(لحسنی ابوا داود شهید 
  .]است[ گونه زینبسفارشم به خواهران حفظ حجاب 
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 )مشهد 1329 – 1366( محمد اتحاديسید  شهید 
نگذاریـد کـه سـخن     ؛سفارش دیگرم به شما خواهرانم و تو اي مادر و همسرم

اي زن، بـه تـو از فاطمـه    « : در زندانهاي بعثی که فرمودند اطفال چهارده ساله ما
بدون عمل واقع » زینت زن حفظ حجاب است ترین ارزندهاین گونه خطاب است، 

حجاب خود را حفظ نمـوده و   ،خواهید خدا از شما راضی باشد گردد، بلکه اگر می
 ،انـد  خر از تمام برادران و خواهران و دوستان کـه در عـزایم زحمـت کشـیده    آدر 

  .نمایم بخصوص برادران عزیز پاسدار و ارتشی اظهار تشکر و تقدیر می
  

   )سمنان 1345 – 1365(جعفر احمد پناه سید  شهید 
حجـاب شـما از خـون سـرخ مـن       ،مانند زینب زنـدگی کنیـد   ،خواهران عزیز

  .خورد می شمشیري است و به چشم منافقان ،مهمتر است
  

  )تهران 1344 – 1362( سیدعباس احمدزاده نوغانی شهید 
صبر را پیشه کنید و با انجام عبـادت و  اهللا  ان شاء شما هم اي خواهران عزیزم،

وار سعی در نشر  زینب ،دعاها بر سر وقت و به بهترین نحو و حفظ حجاب اسالمی
  .که شهیدان دارندبکنیدن هدفی آ

  
  )اصفهان 1341 – 1365( خلیل احمدي شهید 

در مرگ من صبر کنند، و راهم را بـا   گونه زینبکه  خواهم می و از خواهرانم... 
  .سالح کوبنده حجاب ادامه دهند و صبر و استقامت پیشه کنند
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  )شهرکرد 1348 – 1365( داریوش احمدي شهید 
و شما اي خواهران عزیز، سیاهی حجاب شما بیشـتر از سـرخی خـون مـن     ... 

از  بـه تـو   اي زن: این گفتـه را هرگـز از یـاد مبریـد     شکند، و پشت دشمنان را می
اگر بـه ایـن   . زینت زن حفظ حجاب است ترین ارزنده: فاطمه اینگونه خطاب است

  .اید انید که در امتحان الهی موفق شدهگفته عمل کنید بد
  

  )کوهپایه 1344 – 1365(سید زین العابدین احمدي  شهید 
ماننـد فاطمـه    .که خود را الگو و اسوه قـرار دهنـد   خواهم میو از خواهرانم ... 

خودسـازي و از  د و به دیگران درس نحجاب و شخصیت خود را حفظ کن )س(زهرا
  .بدهند خود گذشتگی

  
  )زنجان 1344 – 1366( سیروس احمدي شهید 

صـابر و شـکیبا    ،شـیر زن کـربال   ،)س(که همچون زینب ،برایتان سفارشی دارم
ورد . ن تاکیـد دارد، رعایـت نماییـد   آباشید و حجاب اسالمی را که اسالم نیـز بـر   

  .کالمتان زینب و شهداي کربال باشد
  

  )شهرري 1343 – 1362( محسن ادراکیسید  شهید 
ن و درسـهاي مـذهبی   آباید همانند زینب باشید و بایـد دنبـال قـر    ،خواهرانم

  .وار رعایت کنید و زینب وار بروید و حجاب را فاطمه
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  )دهدشت 1324 – 1364(پور  محمد ادیب غالمسید  شهید 
که در سوگ من گرچه برایت مشکل اسـت صـبر نمـایی و     کنم می از تو تقاضا

رسالتم را بر دوش بگیري و با حجاب اسالمی مشـتی محکـم و دنـدان     گونه زینب
تر از تیر گلولـه مـن    تشکن بر دهان دشمنان اسالم بزنی که گلوله حجابتان سخ

  .بر دشمن است
  

  )سلماس 1338 – 1371( سیفعلی استادحسنلو شهید 
 همچـون زنـان قهرمـان جهـان و     ،را طـوري تربیـت کـن    دخترمان اختـر  و... 
  .باحجاب خود حرمت خون شهیدان را حفظ نماید وار زینب
  

  )شبستر 1343 – 1364( خیراهللا اسدپور شهید 
از خـون سـرخ   تـر   کوبندهاي خواهرانم، اي خواهران حزب اللّهی، حجاب شما 
آن خـواهر داغ دیـده    )س(من اسـت، شـما را توصـیه بـه پیـروي از زینـب کبـري       

  .کنم می )ع(حسین
  

  )قزوین 1341 – 1367( رشید اسدي لک لر شهید 
ترین زینـت زن حفـظ    زیبنده: اینگونه خطاب است) س(خواهرم، به تو از فاطمه

  .حجاب است
 و حتماً نماز و درستان را بخوانید و حجاب اسالمی خود را از همـه لحـاظ  ... 

  .حفظ کنید
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  )اقلید 1341 – 1360( اهللا اسفندي ذبیح شهید 
اما تو اي خواهرم، لباس رزمت، که همان حجاب اسـت، بپـوش و پیـام خـون     

  .وار به گوش جهانیان برسان شهیدان را زینب
  

  )قم 1343 – 1362( سیدحسین اشرفی شهید 
که حجاب اسالمی را سرمشق خود قـرار بدهنـد و    کنم میبه خواهرانم وصیت 

 .وارتر رفتار کنند زینب
  

  )تهران 1350 – 1367( سعید اکبر شهید 
که حجاب اسالمی را رعایت کننـد و آنهـا هـم     کنم میو به خواهران سفارش 

  .را بروند )س(راه فاطمه
  

  )شیراز 1343 – 1365( رمضانعلی اکبري شهید 
تـرین   که حجاب را رعایت کننـد، چـون حجـاب ارزنـده     خواهم میاز خواهران 

   .اسوه فضیلت است که آنرا باید حفظ کنید )س(زینت زن است، این پیام فاطمه
  

  )تهران 1341 – 1365( داود امامی شهید 
داریـد و  دختران عزیزم، وقتی بزرگ شدید حجاب را رعایت کنید، نماز را بپـا  

   .سرمشق بگیرید )س(از زینب کبري
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  )تهران 1345 – 1362( رضا امجدي انجیله شهید 
  :این حدیث را از فاطمه گوش کنید

ترین زینت زن حفظ حجاب  ارزنده اي زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است
  .است
  

  )آباد نجف 1343 – 1360(حمیدرضا امیرپور براتعلی  شهید 
بایستید و از راه زینب پیروي کنید، کمترین مسـئولیت شـما   خواهرانم محکم 

  .حفظ حجاب است
  

  )شاهرود 1344 – 1360( رجب علی امیري شهید 
  .بیاموزند )س(یک وصیت به خواهرانم که حجاب و پاك دامنی را از زینب

  
  )گچساران 1337 – 1365( خدابخش انصاري شهید 

دارد و حجابتـان شـرف    می شما مرا از عذاب روح باز گونه زینبصبر  خواهرانم
  .سازد می را چون گذشته جاوید بستگان خانواده و

  
  )کرج 1335 – 1365( حمیدرضا اوجانی شهید 

شـما را   کـنم  می شما اي خواهران مهربانم، یک خواهش از شما دارم و وصیت
به حفظ کامل حجاب اسالمی؛ چرا که حجاب شما مشت محکمی است بر دهـان  

در کنـار   وار زینـب یاوه گویان و شما با حجاب خود مبلغی باشـید بـراي اسـالم و    
  .حسینان زمان عمل نمایید



 

 )3(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت       98

 

  )تهران 1340 – 1362( حمیدرضا اورعی شهید 
وار زندگی کنی و همچون زینب سختی  زینبکه و تو خواهرم، دوست دارم ... 

بکشی و الگوي خواهرها باشـی و حجابـت را همیشـه حفـظ کنـی و از یـاد خـدا        
  .غافل نشوي اي لحظه
  

  )بیرجند 1344 – 1366( حمیدرضا بااطمینان شهید 
بیاموزیـد و بـا    )س(خواهرانم، درس زندگی را از بزرگ زن جهان اسالم فاطمـه 

   .حجاب خود پاسدار خون شهدا باشید
  

  )شهریار 1346 – 1364( اهیم باباییشهید ابر 
علیهـا  اهللا  شما اي خواهران عزیزم این سخن از فاطمـه سـالم   ]تقدیم به[ و... 

  :باشد  ترین گفته زیبا براي زنان عالم می که ارزنده
  از فاطمه اینگونه خطاب استبه تو اي زن 

  ترین زینت زن حفظ حجاب است ارزنده
شما با حجاب اسالمی خود ضربه محکمی به دهـان اسـتعمارگران و مـزدوران    

چگونـه   ،چگونـه دختـر بـودن    .شما باید سیره فاطمه باشـد » الگوي«اید  دنیا زده
و  ،و صـفا  صـداقت،  اخـالص،  احسـان،  اخـالق،  و چگونه مادر بودن، همسر بودن،

و خـود را از تمـام    .از او بیاموزیـد  ،سـعی کنیـد   ]را[بسیاري صفات ارزنده دیگـر  
  .تا خداي نخواسته شیطان در شما رسوخ نکند .ها مبرا بدارید لودگیآ
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  )آباد نجف 1341 – 1362( ابراهیم باستانی شهید 
مبـارزه  گونه  وار استقامت کنید و زینب و اما شما خواهرانم در شهادتم زینب ...

  .است حفظ کنید  کنید و حجاب را که یکی از زینتهاي اسالمی
  

  )شهرکرد 1351 – 1364( خداداد باقري هارونی شهید 
زنـدگی کننـد و اسـلحه خـود را کـه       گونه زینبکه  خواهم می و ازخواهران ... 

  .همان حجاب است حفظ کنند
  

  )شیراز 1347 – 1367( کریم براتیسید  شهید 
کـه حجـاب خـود را     خـواهم  می خواهرانم و از مادرم و مادرانم از خواهرم و از

  .دنوار زندگی کن رعایت کرده و زینب
  

  )رودسر 1349 – 1367( ابراهیم بشردوست شهید 
در وهله اول حفـظ حجـاب اسـالمی     ام گرامی و اما وصیتم به شما خواهران... 
  .عفت زن در حجاب زن است :فرماید می )س(زیرا که حضرت فاطمه .است
  

  )بافق 1344 – 1365( علیرضا بشکوییهسید  شهید 
 ]در مـورد [ و .امیدوارم که مرا حـالل کنیـد و مـرا ببخشـید     ،خواهرانم، سالم
  :]انم[حجابتان اي خواهر

  از فاطمه اینگونه خطاب است اي زن به تو
  ظ حجاب استــت زن حفــزین ترین ارزنده
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  )سبزوار 1345 – 1365( حمیدرضا بالغی شهید 
خواهرم، مسئولیتی بس بزرگ به عهده شماست، همچنان حجـاب خـویش را   

  .آور خون شهدا باش پیام )س(حفظ کن و همچون زینب
  

  )شیر عجب 1345 – 1362( مهدي بنی هاشمیسید  شهید 
سنگر خود را که همـان حجـاب    ن اینکهآو  و سخنی دارم با خواهر کوچکم... 
 االن خـواهر  کنی چـون  این سنگر محافظت بیشتر باید از ،خوب حفظ کنی است
 و رفتار و اخالق و صبر تو ]می شوم[راضی  از تو وقت من آن شهید هستی و یک

  .باشد )س(زینب کبري باید همانند
  

  )اردستان 1344 – 1361( سیدمحسن بنی هاشمی کهنگی شهید 
 که حجـاب اسـالمی خـود را حفـظ کننـد و      خواهم می از خواهرانم و همسرم

   .زندگی کنند و راه زینب را ادامه دهند گونه زینب
  

  )دهدشت 1337 – 1366( خیراهللا بوارد شهید 
  .باشید وار زینبحجاب اسالمی را رعایت کنید و  ]از شما می خواهم[ ...
  

  )بجنورد 1346 – 1363( رمضانعلی بهادري شهید 
 کـن و  ، حجاب خـود را رعایـت  زینب در سنگر اسالمو تو اي خواهر، مانند ... 

  .هاي شرق و غرب باش افشا کننده جنایت
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  )یاسوج 1343 – 1364( رهام بهرامی اصل شهید 
خواهرانم، اسالم را بشناسید، شما مسئولیتی بس سنگین در اسالم داریـد؛ بـا   

سرمشـق   )س(حجاب باشید و پوشش خود را حفظ کنید و از حضرت فاطمـه زهـرا  
  .بگیرید
  

  )تهران 1343 – 1365( رضا بهلولی شهید 
  .بیاموزند )س(بگویید که درس تقوا و حجاب را از فاطمه به خواهرانم

  
  )کازرون 1348 – 1365( حمیدرضا بینا شهید 

وار زندگی کننـد و   ه حجاب را رعایت فرمایند و فاطمهک خواهم می از خواهران
  .کنندبا حجاب خویش از انقالب اسالمی و خون شهیدان پاسداري 

  
  )گرمسار 1349 – 1365( سیاوش پازوکی شهید 

دارید و  خدمت خواهرانم باید بگویم که شما بعد از شهادت من نقش زینب را
 خـواهم  مـی  باید با استقامت و استواري خود در جامعـه لـرزه بیندازیـد و از شـما    

و حفظ عفت خود را رعایت کنیـد   در جامعه عمل کنید و مسئله حجاب وار زینب
  .هایتان را طوري پرورش دهید که بتوانند راه شهیدان را ادامه دهند بچهو 

  
  )لنگرود 1347 – 1362( سید جواد پاسبان شهید 

وحـه زنـدگی خودتـان    لحجاب و عفت و پاکدامنی را سر  ،اي خواهران عزیزم
  .زندگی و مبارزه کنید )س(و زینب )س(همچون فاطمه ،قرار دهید
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  )یزد 1343 – 1361( خدابخش پورجنایی احمدآبادي شهید 
گونه حجاب اسـالمی را رعایـت    که زینب کنم میو من به خواهرانم سفارش ... 

  .فرمایید
  

  )شهر زرین 1341 – 1363( ابراهیم پوالدي باغبادرانی شهید 
 و .شما واقعا خیلـی نسـبت بـه مـن مهربـان بودیـد       ،و اما خواهران مهربانم... 

 )س(ولیت شـما هماننـد زینـب   ومسـ  .1کـنم  مـی محبتهاي شما را هرگز فرامـوش ن 
سعی کنید حجاب خـود را کـه مشـت محکمـی بـر       .مشکل است خطیر و 2بسیار

 خـون شـهیدان را زنـده نگـه     حجاب اسـت کـه   .حفظ کنید ،دهان استکبار است
  .دارد می

  
  )یاسوج 1345 – 1365( سلیمان پیراسته شهید 

  .وار رعایت نمایند و خواهران حجاب خود را زینب... 
  .که همچون زینب حجاب خود را رعایت نمایند خواهم میو از همسرم ... 
  

  )لنگرود 1340 – 1361( سید حسن تراهی شهید 
اي کسانی که با حجاب خود پشت دشمنان اسالم را بـه   ،و اما اي خواهران... 

کنیـد و همیشـه مثـل برادرانتـان       وار زنـدگی  امیـدوارم زینـب   ،]ایـد [لرزه افکنده
  .رو امام باشید هدنبال

                                                             
  کردم نمی: دراصل وصیت -1
  ببین: دراصل وصیت -2
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  )ازنا 1345 – 1364( ابراهیم ترك شهید 
  :تو خواهرم... 

  از فاطمه اینگونه خطاب است ]به تو[ 1زناي 
  زینت زن حفظ حجاب است ترین ارزنده
 یباشـی و بتـوان  ) س(کبـري  2زینـب خواهرم امیدوارم که درمرگ من همچـون  

امیدوارم که بـا حفـظ حجابـت کـه از همـه چیـز       . رنجها و مشقتها را تحمل کنی
رهرو راه شهدا و باشی و راه مرا ادامه دهی و حجابـت را حفـظ کـن     ،مهمتر است

  تر است که از خون شهید کوبنده
  

  )اسدآباد 1341 – 1367( رضا ترك شهید 
در برابر نامالیمات دسـت   وار زینبخواهرم، کوه باش، چون کوه استوار باش و 

  .از خون من استتر  کوبندهو پنجه نرم کن، حجابت را حفظ کن، که حجاب تو 
  

  )بندرگز 1350 – 1366( رمضان ترك جزي شهید 
از خـون شـهید اسـت و     تـر  کوبنـده وصیت به خواهرانم که حجاب تو خـواهر،  

خواهیـد   مـی  اگر. فاطمه زهرا یاد بگیر و عمل کن ،حجابت را از بانوي یگانه اسالم
  .داریدنگهشان را  از شما راضی باشند احترام و حرمتشهیدان 

   

                                                             
  خواهرم: در اصل وصیت -1
  غریب: دراصل وصیت -2
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  )دهدشت 1341 – 1365( االسالم تقوي عمادسید  شهید 
حجابـت را رعایـت کـن و     :در مـورد حجـاب   ...،و مهربانم و اي همسر عزیز... 
 اسالم را بـه   قوانین سعی کن احکام و و زندگی را ادامه بده وار زینبو  گونه فاطمه

  .احسن اجرا نمایی نحو 
  

  )اقلید 1342 – 1361( رحمن ثابت شهید 
 )س(دانم که چقدر رنج برایم کشیدي ولی باید مانند زینـب  می و تو اي مادر ...
پس گرفـت   ،امانتی را که خدا بدست شما داده بود، بدانی استقامت کنی و و صبر

و وصیت دیگرم به خواهران و برادرانم این اسـت کـه حجـاب اسـالمی را رعایـت      
  نمایند
  

  )شهر خمینی 1345 – 1363( ابراهیم جاري یدشه 
 همچـون و  .کـه حجـاب را رعایـت کننـد     خـواهم  می خر از کلیه خواهرانآدر 

حجاب در شما رخنه  باشید و مواظب باشید که زنان بی زنان اسوه )س( فاطمه زهرا
  .پیدا نکنند
  )چناران 1340 – 1361( جانبداراهللا  رحمت شهید 

در عـــزاي مـــن شکیبا باشید و صبـــر جمیـل   ،و امــا تـــو اي همسرم... 
 ربیت کن تا راه مـــرا ادامه دهـد ت وار زینبپیشه کنید و فرزندم را براي اســـالم 

له حجاب اسالمی اهمیـت زیـادي بدهیـد و همچـون حضـرت      اخواهرانم به مسو 
  رسواگر مکر و حیله دشمنان اسالم باشید )س(زینب
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  )دهدشت 1348 – 1365( خدا جاوید رحم شهید 
کـه بـا پوشـش     ،وصیتم به خواهران این است که حجاب خود را حفـظ کننـد  
 وار زینبد که ما نخود انشاءاهللا کمر استکبار جهانی را بشکنند و به دنیا نشان ده

 ادامـه  ]را[ و زنهاي صدر اسالم کـه بـه شـهادت رسـیدند     )س(زیستیم و راه زینب
هـا   دهیم و همینطور که برادران و فرزندان و شوهران و پدران شـما در جبهـه   می

 .شما هم باید با پوششتان به دشمن ضربه بزنید ؛هستند
اما خواهران حجاب خود را حفظ کنید باید دیگران از شما عبرت بگیرنـد و   ...

  .لباس سیاه هم نپوشید و مرا ببخشید .ناراحت نباشید
  

  )مرند 1339 – 1362( ابراهیم جباري هیدش 
  : این شعار ،خواهران گرامی و عزیزم

  اینگونه خطاب است تو از فاطمهه اي زن ب
  زینت زن حفظ حجاب است ترین ارزنده

حجاب و بر پاداشتن نماز با خلـوص نیـت کوشـا     هرگز یادتان نرود و در حفظ
 .باشید
  

  )بروجن 1347 – 1366( سعادت جباري شهید 
جهاد با دشمن است که حجاب خود را که برابر  سفارشم به شما خواهران این
از او درس بایـد  کـه همـه زنـان مسـلمان      ،زهـرا است حفظ کنید، مانند حضرت 

خواست از دنیا برود کسی جز شوهرش صورت او را  می که لحظهبگیرند که تا آن 
  .کرد می ندید و همیشه حجاب را رعایت
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  )دهدشت 1341 – 1364(زاده  رمضان جشان شهید 
گـویم، همـه خـواهران پـدري و همـه       می و اما اي خواهرانم، خطاب به شما... 

  .را رعایت کنید، سخن همه شهدا به شما همین است خواهران ایمانی که حجاب
را شفاعت کننـد و در   ]شما[گویم دوست دارید در قیامت شهدا  می به شما... 

دوست دارید ، باید حتما حجاب را رعایـت  این را اگر  ؟قرار بگیرید )س(کنار زینب
  .شوید گونه زینبکنید و 

  
  )آستانه اشرفیه 1347 – 1363( جعفرپورابوطالب سید  شهید 

خواهرانم، چون زینب مبارزه کنید با دشمنان خـدا، حجـاب کامـل را رعایـت     
  .تمام جهان صادر کنید بهفرمایید و با رهبري امام خمینی اسالم را 

  
  )کرج 1347 – 1367( قاسم جلیلی مجدهسید  شهید 

تربیـت شـوند و    در ضمن دوست دارم خواهران همچون زینب صبور و مقـاوم 
همیشه در راه خدا قدم بردارند تا در فـرداي قیامـت نـزد فاطمـه زهـرا روسـپید       

  .را بدانید که سالح زن همان حفظ حجاب و عزت و شرف اوست باشند، این
  اي زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است

  .ظ حجاب استــت زن حفــزین ترین ارزنده
  

  )بندرگز 1346 – 1366( سلیمان جمال لیوانی شهید 
خواهران، حجاب خودتان را بطور احسن انجام دهید و فاطمه زهرا را سرمشق 
تمامی کارهایتان قرار دهید و شخصیت خودتـان را حفـظ کنیـد و نگذاریـد کـه      
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  .دار کند شما زنان را لکه دست اجانب شخصیت
  

  )اصفهان 1345 – 1366( رسول جوانمردي شهید 
  .را حفظ کنندها  وار حجاب خود و بچهزهرا خواهم می همها  از خانواده

  
  )اردستان 1344 – 1362( رحمان جوزي شهید 

رفتـار کنیـد و    وار زینـب این است که به شما و خواهرانم اولین سفارش من ... 
  .حفظ کنید ،بهترین زینت شما حجاب است

 
  )سپیدان 1344 – 1365( خداداد جوکار شهید 

  .زندگی کنند و حجاب را رعایت کنند وار زینبکه  خواهم می ازخواهرانم
  

  )آباد خرم 1366 – 1361( حیدرخان جوکار ساالري شهید 
، زینب زمان باشید و حجابتـان را  )س(و اي خواهرانم شما هم مـــانند زینب... 

  .باشد می خبران از خدا بی 1حفظ کرده که مشـــت محکمی و سنگر مهمی علیه
  

  )کاشان 1348 – 1363(سیدحسن چاوشی  شهید 
در حفظ حجابتـان کوشـا    ،وار باشید وصیت دیگرم به خواهرانم است که زینب

  .ترین زینت زن حفظ حجاب است ارزنده :فرماید می )س(باشید که حضرت فاطمه
  

                                                             
  بر علیه: وصیتدر اصل  -1
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  )بیرجند 1342 – 1362(نژاد  رضا چهکندي شهید 
پیام من به خواهرانم این است کـه، حجـاب و عفـت و پاکـدامنی را سـرلوحه      

  .زندگی و مبارزه کنید گونه زینبوار و  دگی خود قرار دهید و همیشه فاطمهزن
  

  )اراك 1345 – 1365(رضا حاتمی  شهید 
رفتـار   باشـند و  )س(روي زینـب  کـه دنبالـه   خـواهم  مـی  و از خواهران عزیزم،... 
همیشـه مـد نظـر     گونه داشته باشند و مواظب حجاب خود باشند و خدا را فاطمه

  .داشته باشند
  

  )تهران 1345 – 1361( داود حدادي شهید 
را داشـته باشـد،    )س(مریم را آنچنان بزرگ کنـی کـه شـیوه زینـب     خواهم می

  .دختري مؤمن و باحجاب باشد
  

  )شهر قائم 1349 – 1365(سلیمان حدادي  شهید 
زهــرا  و شــما اي خــواهرم، حجــاب اســالمی را داشــته باشــید و از فاطمــه ... 

   .داشتحجاب اسالمی  بیاموزید که
  

  )تهران 1345 – 1362(زاده  سهراب حسن شهید 
زندگی کنید و حجاب را حفـظ   وار زینب: و در اینجا چند پیامی با خواهران... 

با حفظ حجاب در سنگر اسـالم دیـن خـدا را     )س(کنید، همانطور که حضرت زهرا
   .حجاب الگوي یک زن مسلمان است. کرد می یاري
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  )الشتر 1340 – 1360( خداداد حسنوند شهید 
از نـامحرم   1رفتـار کنیـد و خـود را    گونه زینبو حجابتان را رعایت کنید و ... 

  .بپوشانید
  

  )تهران 1344 – 1362( رضاعلی حسینی شهید 
وار راه خونین شـهدا را بـا گامهـاي     پس اي خواهر، با حجابت و گفتارت زینب

اونـد و رسـول و   خود و اراده آهنین ادامه دهید، تـا فـرداي محشـر در مقابـل خد    
  .شهدا سربلند و رو سفید شوید

  
  )مشهد 1343 – 1362( ابوالفضل حسینیسید  شهید 

و شــما خــواهرانم، در ســنگر حجــاب و عفــت بایــد الگــو باشــید و از شــما ... 
خواهرانم تقاضا دارم که در مسئله حجـاب سـهل انگـاري نکنیـد و بسـیار مقیـد       

  .باشید
که حجابشان را به طـور   کنم میدعوت اهللا  حزبو از تمامی خواهران ایرانی ... 

رعایت کننـد و نگذاریـد بـا سـهل انگـاري در       )س(تمام معنا همانند مادرمان زهرا
اعمالمان قلب این سیده بزرگوار را آزرده کنیم و روز قیامـت در صـحراي محشـر    
در مقابل ایشان شرمنده و خجالت زده باشیم، با رعایـت حجابتـان دیـن خـود را     

به خون شهدا ادا نمایید تا در مقابـل نظـرات خـون ایـن عزیـزان مسـئول        نسبت
  .نباشید و نباشم

   
                                                             

 خود راحجاب : وصیتدر اصل  -1
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  )مشهد 1351 – 1365( حسن حسینیسید  شهید 
کـه حجـاب    دهـم  و اي خواهران شما را به حرمت فاطمـه زهـرا قسـم مـی    ... 

  .کمک کردن به برادران خودتان در جبهه یادتان نرودخودتان را حفظ کنید و 
  

  )یاسوج 1341 – 1364( داود حسینیسید  شهید 
راه اسالم را بـه دخترانتـان نشـان    حجاب اسالمی را رعایت کنید و  ،خواهرانم

   .نها نشان دهیدآراه و روش فاطمه و زینب را به  ،1دهید
  

  )کازرون 1336 – 1359( سیدمحمدحسن حسینی شهید 
 )س(همـین طـوري کـه حضـرت زهـرا      یـد، زنـدگی کن  وار زینـب و خواهرانم ... 

  :فرماید می
  اي زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است

  ظ حجاب است ـــت زن حفــزین ترین ارزنده
با این حجابتان به ضد انقالبیون بفهمانید که اسالم عزیز همیشه زنده و پایدار 

  .است
  

  )بهار 1344 – 1367( محمود حسینیسید  شهید 
زدگـان و   باش و با حجابت مشت محکمی بر دهـان شـرق   گونه زینب ،خواهرم

لباسـی نـو بپوشـید و شـیرینی      ،ام گریه نکنیـد  جنازه ]بر سر[ .انقالبیون بزن ضد
و همسـر   نیـد که همان حفظ حجـاب اسـت رعایـت ک   را سنگرتان  ،پخش نمایید

                                                             
 دختران شما را راه اسالم را به آنها نشان دهید: وصیتدر اصل  -1
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نچنـان کوشـا   آبی بی فاطمه و بی بی زینب  ]همچون[ در تربیت فرزندانم ،عزیزم
  .حرکت کننداهللا  سبیل گونه در خط فی و فاطمه وار زینبباش که 

  
  )رامهرمز 1330 – 1359(حسینی اهللا  سیف شهید 

نـان را  آدرس درسـتی و اسـتقامت بیـاموز و     گونـه  زینـب دخترانم را  ،همسرم
انسانهایی نیکوکار به جامعه اسالمی تربیت کن و همیشه در حفظ عفت و حجاب 

فرزندانت کوشا باش که حجاب شـما مشـت محکمـی اسـت بـر دشـمنان       خود و 
   .اسالم
  

  )یزد 1345 – 1365( پور عز آبادي سیدمحمود حسینی شهید 
حجابت را حفظ کنی  خواهم می ،خر به خواهرانم است که خواهرمآو سخن ... 

  .وار به این انقالب خدمت کنی و زینب
  

  )شهر زرین 1346 – 1366( کمال حسینی ریزيسید  شهید 
از خـون مـن    تـر  کوبندهشهیدان این است که حجاب تو  و  پیام من ،اي خواهر

رفتار کن تا دیگـر خـواهران از شـما و امثـال شـما درس عبـرت        وار زینب است و
  .بگیرند
  

  )قم 1344 – 1367( سیدحسن حسینیان شهید 
به خدا قسـم نـزد    ،حجاب کنید هلئاعتنایی به مس بیاگر  ،خواهران گرامی و... 

را  د و باید جـواب خـون ایـن همـه شـهید     باز خواست خواهید ش )س(حضرت زهرا
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  .بدهید
 ،در نـزد همشـهریان الگـو باشـی     ،باشی گونه زینبتو باید  ،و تو اي خواهرم... 

دانی که چگونه باید مقاومت نمـایی و حجابـت    چون تو خواهر شهید هستی و می
  .اي مرا حالل کن دیدهرا رعایت کنی و اگر از من بدي 

  
  )اصفهان 1347 – 1366( آبادي عاشق سیدرحیم حسینی شهید 

زینب باشید و حجابتـان را رعایـت    نشما خواهران همچو ،اي خواهران عزیزم
   .چادر سیاهی که بر سر دارید چشم منافق را کور میکند ،کنید
  

  )شیراز 1341 – 1365( سیدعباس حسینی مزیدي شهید 
خون شهیدان را پاسداري  وار زینب خواهر عزیزم که با حجاب خود و مادر و... 
  .کنند
  

  )قائن 1348 – 1366( نژاد گوشیک سیدحمید حسینی شهید 
 ینحفـظ کنیـد زیـرا بیشـتر     را گونـه  زینـب  و اي خواهران عزیزم، حجـاب ... 
راه زینـب و سـمیه   دهنـده   ادامـه  بینم از ایـن ناحیـه اسـت، و    که ما میاي  صدمه
  .باشید
  

  )دامغان 1345 – 1362( سیدعلی حقایقی شهید 
 نخـو رسـان   پیـام  حجاب خود را حفظ کنـد و  مانند زینب ،در ضمن خواهرم

  .شهدا باشد
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  )آران و بیدگل 1346 – 1364( رضا حقیقی ارانی شهید 
 )س(نمـوده و همچـون حضـرت زینـب     ی را رعایـت دوم اینکه، حجاب اسالم... 

  .خون شهدا باشیدرسان  پیام
  

  )جلفا 1342 – 1361( داود حمیدي شهید 
همچون زینب باشید و او را بشناسید و مقلدش باشـید و   خواهم می خواهرانم،

جلـو چشـم اتفـاق افتـاد،     در تحمل صبرش را در مصیبت به آن بزرگی کربال که 
سرمشق خود قرار دهید، با حفـظ حجـاب و نجابـت و عفـت خـود او را خشـنود       

  . نمایید
  

  )اصفهان 1343 – 1362(رضا حیدري  شهید 
 )س(گونه و مقاومتی همچون زینـب  انم، شما هم باید با حجابی فاطمهاي خواهر

  .اسالم را یاري کنید
  

  )تهران 1345 – 1365( علی خاتون آباديسید  شهید 
طـوري گریـه کنیـد کـه دشـمنان       ،بکنیـد گریه خواهید  میاگر  ،اي خواهرانم

  .اسالم نفهمند، حجابتان را مثل زینب و فاطمه زهرا حفظ کنید
  

 )فردوس 1345 – 1364( سیدمحمد خاکساري مقدم شهید 
صـبور باشـید تـا بتوانیـد رنجهـا و       )ع(خواهرانم، در مرگم مانند زینـب کبـري  

تـر اسـت، راه   فظ حجابهایتان کـه از همـه چیـز مهم   با ح. مشقات را تحمل کنید
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تـر   کوبنـده حجابتان را حفظ کنید که از خون شـهید  . شهدا و راه مرا ادامه دهید
  .است

  اي زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است
  جاب استـظ حــحف زینت زن ترین ارزنده

  
  )اهر 1342 – 1365( داود خالقی شهید 

باشند کـه در غـم هفـت بـرادر اسـتقامت کـرد و حجـاب         )س(و مانند زینب... 
  .اسالمی را رعایت کنند

  
  )قم 1349 – 1365( خراسانیاله  رحمت شهید 

کـه حجـاب    خـواهم  میاز شما  ،ام گرامی خواهران :و چند کلمه با خواهرانم... 
امیدوارم که وظایف خود  .باشید )س(را حفظ کنید و پیرو حضرت فاطمه زهرا خود

 )س(من گریـه نکنیـد و ماننـد حضـرت زینـب      ايرا به نحو احسن انجام دهید و بر
  .استوار و محکم باشید

  
  )قم 1344 – 1360(نژاد  سعید خرم شهید 

دانم که من او را خیلی اذیـت کـردم،    می مرا ببخشد، خواهم می خواهر عزیزم،
باشد، با حجاب و درستی قرآن را زود یـاد گیـرد و    گونه زینبخواهد  می فقط دلم

  .یک خواهر مکتبی باشد
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  )فردوس 1346 – 1364( خفاجهاهللا  رحمت شهید 
راه مرا ادامـه دهـد و چـون کـوه اسـتوار       ،وار زینبکه  خواهم می ]م[از خواهر

 ام هسـتند  و از خـواهرانی کـه در تشـییع جنـازه    باشد و در شهادتم گریـه نکنـد   
  .فقط حجاب اسالمی خود را حفظ کنند خواهم می

  
  )تهران 1345 – 1366( رضا خوش قدم شهید 

 باشـند دعـوت   وار زینـب و خواهرانم را به رعایت تقوا و حجاب که همچـون  ... 
  .کنم می

  
  )مشهد 1347 – 1365( قلب طوسی سیدکریم خوش شهید 

همچـون اسـوه   خداوند یار و یاور تو باشد تا بتوانی کنم  دعا میخواهر گرامی، 
توسن غیرت را زین کرده و بر باره شهادت نشسـته و   )س(حضرت زینب ،همه زنان

و ایـن  اهللا  ءشـا  ان ،راه شهیدان باشیدهنده  ادامه بر کاخ یزیدیان تاخته و چون او
  .شود مگر با سالح قلم و حفظ سنگر حجاب میسر نمی

  
  )سمنان 1343 – 1362( سیاوش داش محمدي شهید 

که حجاب اسالمی داشته باشند و همچـون زینـب    خواهم می خواهرانمو از ... 
  .استوار باشند

  
  )اصفهان 1343 – 1361( سعید درستکار خوراسگانی شهید 

خواهرم، زینب زمان باش، تو رسالت عمیقی بدوش داري و آن حفـظ حجـاب   
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  .تربیت کنیاصغر  علی اکبر و است، تو باید فرزندانی همچون علی
  

  )مرودشت 1342 – 1364( دروديداریوش شهید  
حجاب خود را حفظ نمایید  )س(و فاطمه زهرا )س(اي خواهرانم، شما مثل زینب

  .که مشتی بر دهان شرق و غرب زده باشید
 

 )تفت 1349 – 1367( نیري رضا دهقان شهید 
  .بایستید وار جلو دشمنان اسالم خواهران حجاب خود را حفظ کرده و زینب

  
  )قم 1341 – 1365( رضا دوستی شهید 

ن ایـن اسـت کـه حجـاب     آاز شما یک تقاضـا دارم و   ،و شما خواهران عزیز ...
 فرزنـدش  و از چگونه زیستن )س(حضرت فاطمه اگر به من از .خود را رعایت کنید

ن نور چشم حضـرت رسـول   آ ])س(فاطمه[از ، رسیده ارث ،مردن چگونه )ع(حسین
  1.رسیده استحجاب به شما ارث ) ص(اکرم

  
  )درگز 1340 – 1360( دولت دولتیان شهید 

باشـید، ولـی بـا     )س(اي خواهران من، امیدوارم شما هم همچون زینـب کبـري  
  .حجابتان و با اسالمی بودنتان

  

                                                             
حسین به ما به  چگونه زیستن و مردن را از فرزندش) س( اگر به من از حضرت فاطمه :دراصل وصیت -1

   .حجاب به شما ارث رسیده) ص(ارث رسیده از ان نور چشم حضرت رسول اکرم 
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  )شیراز 1346 – 1364( ابراهیم دهقانی شهید 
تـرین   این سنگین ،که حجاب خود خواهم می و از شما و همه خواهران دیگر... 

را از خـویش راضـی    )س(حفظ نمایید که حضـرت فاطمـه زهـرا   سالحتان را چنان 
  .گردانید

  
  )داراب 1344 – 1366( رمضان دیدار شهید 

بـراي ایـن انقـالب     وار زینـب اي خواهران عزیز، حجاب خود را رعایت کنید و 
  .زحمت بکشید که فرداي قیامت پیش زینب رو سفید باشید

  
  )کرج 1348 – 1365( داود ربیعی سیرایی شهید 

و امیدوارم سالم ناقابل مرا کـه سـالم    کنم می خدمت مادر عزیزم سالم عرض
 ،در راه خدا جهاد کنی؛ جهاد بـا نفـس   وار زینبآخر من است بپذیرید و امیدوارم 

  .جهاد با حجاب
خدمت زن داداشهاي عزیزم سالم، امیدوارم که حجابتـان را رعایـت کنیـد،    ... 

  .ترسد می دالورانبراي اینکه دشمن از حجاب شما 
  

  )زنجان 1343 – 1362( سعید رجبی مقدم شهید 
پیام دیگرم به تمامی خواهران این است، اي خواهران عزیـز، فریـاد رسـاي آن    

  :اسیر کم سن و سال را گوش دهید که فرمود
  :گونه خطاب است اي زن، به تو از فاطمه این

  .زینت زن حفظ حجاب است ترین ارزنده
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  )مبارکه 1346-1367( رمضان رحیمی شهید 
زینت خـویش نگـه    گونه زینبکه با حجاب خویش  خواهم میو از خواهرانم ... 

  .دارند و پیام دهنده خون شهیدان باشند
  

 )تهران 1343 – 1365( داود رحیمی بافرانی شهید 
باشید و در رعایت حجاب خود نهایت کوشش را بـه   گونه زینبشما خواهرانم، 

  .کار ببرید
  

  )ارومیه 1339 – 1365( ستار رستمی شهید 
عمـل   وار زینب. و اما خواهرانم، شما رسالت بزرگ و خطیري بر عهده دارید... 

   .کنید و حجاب را رعایت نمایید
  

  )بجنورد 1341 – 1367( محمد رضایی دوست شهید 
را بـراي   )س(خواهران و مادران، اخالق و رفتار حضـرت فاطمـه  : مسئله حجاب
اعتنایی کنید به حجـاب کـاذب و دروغـی کـه کوبنـده       ید و بیخود الگو قرار ده

  .باشد می حجاب اصیل و فقاهتی
  

  )تهران 1348-1367( رضا رسولی شهید 
همـواره بـازوي    ،شما خواهران در پشت جبهـه  :پیامی به خواهران دینیم دارم

فعالیـت خـویش را در پشـت     وار زینـب امیدوارم کـه   .قدرتمند رزمندگان هستید
سـالح شـما    .ن کـه حجابتـان را حفـظ کنیـد    آجبهه ادامه دهید واز همه مهمتر 
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  .باشد می از خون ماتر  کوبندهخواهران حجابتان است و حفظ حجاب شما 
  

  )تهران 1345 – 1361(رسول رضایی  شهید 
باشــید و او را بشناســید و  )س(همچــون زینــب خــواهم مــیو اي خـواهرانم،  ... 

مقلدش باشید و تحمل صبرش را در مصـیبت بـه آن بزرگـی کـه در کـربال جلـو       
چشمش اتفاق افتاد سرمشق خود قرار دهید و با حفظ حجـاب و نجابـت و عفـت    

  .خود او را خشنود نمایید
  

  )تهران 1343 – 1366( اسماعیل رضاییسید  شهید 
 رسالت خـون شـهیدان را بـه دوش بکـش و    وار  تو اي خواهر، با حجابت زینب

  .بدان رسالت خواهر شهید شدن خیلی سخت است
  

  )تهران 1346 – 1365( سعید رضاییان شهید 
جان همیشه سعی کن حجابـت را همچـون   سالم بر شما خواهر گرامی، خواهر

حفظ کنی که حجاب تو آبرو به اسـالم عزیـز میدهـد، پـس سـعی کـن        )س(زینب
  .آبروي اسالم عزیز را نبري

  
  )تهران 1346 – 1366( داود رضوانی شهید 

  .گونه جهاد کنید خواهرانم، حجابتان را رعایت کرده و در پشت جبهه زینب
  )تهران 1346 – 1364( اهللا رفیعی روح شهید 

خـون برادرتـان؛ خـواهرانم،    رسان  پیام باشید وشما نیز مانند زینب  خواهرانم،



 

 )3(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت       120

 

تـر از   وار حجاب اسالمی را حفظ کنید، چون سـیاهی حجـاب شـما کوبنـده     زینب
  .خون من است

  
  )قم 1340 – 1364( رمضان رمضانی شهید 

 )ع(وار باشید که در شـهادت بـرادرش امـام حسـین     و خواهران عزیزم، زینب... 
ها کرد و دشمنان را چطور رسوا نمود، با حجابتان دشـمنان اسـالم را مـایوس     چه

  .کنید
  

  )رشت 1343 – 1362( روستانیاهللا  رحمت شهید 
الاقـل   ،باشـی  )س(و شما اي خواهر عزیز و بزرگوارم اگر نمـی تـوانی زینـب     ...

راهش را ادامه داده و در مجالس و محافل با سخنان خـود بـه طرفـداران دیـن و     
مذهبی  1مجالسشما را به صبر و بردباري و حجاب و شرکت در .انقالب اضافه نما

  .نمایم و امیدوارم همسر فداکاري براي شوهرتان باشید می دعوت
  

  )تهران 1347 – 1365( شحنه سعید زارع شهید 
 بدانید پیام خون این شهدا به شـما حفـظ عفـت و پـاکی و تربیـت     خواهرانم، 

در حفظ حجاب خود بسیار کوشـا باشـید و فاطمـه زهـرا و     . راه استدهنده  ادامه
زینب کبري را اسوه زندگی و الگوي خویش قرار دهید و بدانید اگـر زنـدگی آنهـا    

روح مـرا  براي شما الگو شد موفق هستید و اگر چنین نبود افسوس بخوریـد کـه   
  .اید آزرده

                                                             
  مسایل: در اصل وصیت - 1
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  )ممسنی 1332 – 1362( دالور زارعی شهید 
زندگی کنند و با حفظ حجاب اسالمی  وار زینبکه  خواهم میو از خواهرانم ... 

  .خود قلبم را شاد کنند
  

  )تهران 1345 – 1365( اهللا زمانی رحمت شهید 
بـت و صـبرت   و از خـون مـن بـا حجا    بـاش  )س(و تو اي همسرم مثل زینب ...

  .پایداري کن
تربیـت اسـالمی    بـا  که با حجابشان و خواهم می ]ي[و از خواهران حزب اهللا ...

   .از خون شهدا پاسداري کنند ،فرزندانشان
د و پیـام  یـ وظایف خود را انجام ده وار زینبکه  خواهم می هایم هو از همشیر ...

 .قدر این امام بزرگ و عزیز را بدانید ،با حفظ حجاب خودتان .دیدهنده شهدا باش
  .پرتگاههاي امپریالیسمی نجات داد امامی که ما را از لب

  
  )کردکوي 1341 – 1362( ذکریا زمانی باال جاده هیدش 

و  ، که در مرگ برادر خوشـحال و همچنـان اسـتوار   خواهم می و از خواهران... 
  .زبون بجنگند دشمن 1]با[صبور باشند و با حجابشان  )س(مانند زینب

  
  )شهرکرد 1350 – 1365( داود ساعدي مرغملکی شهید 

توانیـد حجـاب    خواهران عزیزم، در مرگ من هیچگونه ناراحت نشوید و تا مـی 
  .راهم را ادامه دهید وار زینبخودتان را حفظ نمایید و  

                                                             
  بر: وصیتدر اصل  -1
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  )دهدشت 1350 – 1365( خلیفه سال افزون شهید 
حجاب را رعایـت نماییـد و    اي خواهران من، وصیتم تنها از شما این است که 

   .زندگی کنید و با مردم خوش رفتار و مهربان باشید گونه زینب
  

  )قزوین 1349 – 1365( سعید ساوه شهید 
باشید و با حجابتـان نـداي اسـالم     )س(مانند زینب! شما اي خواهران بزرگوارم
برسانید و در آینده با تربیت فرزندان خود از اسالم و راستین را به گوش جهانیان 

  .قرآن دفاع کنید
  

  )گچساران 1326 – 1364(سیاوش سپهر  شهید 
پیام شهیدان راه خـدا را بـه گـوش جهانیـان برسـانید و       گونه زینبخواهرانم، 

ادامه دهید، حجـاب و عفـت و پاکـدامنی را سـرلوحه      ]را[راه شهیدان  گونه زینب
مبـارزه کنیـد،   زنـدگی و   گونـه  زینبوار و  قرار دهید و همیشه فاطمهدگی خود زن

   .اید مرا حالل کنید اگر از من بدي دیده
  

  )آران و بیدگل 1345 – 1360( احمد سجاديسید  شهید 
خواهر عزیزم، حجاب و عفت و پاکدامنی را سـرلوحه زنـدگی خـود قـرار ده و     

   .زندگی و مبارزه کن وار زینبهمیشه فاطمه و 
  

  )آباده 1344 – 1364( سید صدرالدین سجادي شهید 
همیشه حـافظ   د ویزندگی کن وار زینبد و نیحجاب را حفظ ک ،و خواهرانم... 
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   .مکتب خود باشید ن وآاسالم و قر
  

  )شاهرود 1341 – 1361(نژاد  سیدمصطفی سجادي شهید 
تقوي، تقـوي   :به همه مسلمانان فرموده ]که[را  )ع(نصیحت علی ،شما خواهران

و حتمـاً   .داشته باشید و اخالق اسـالمی داشـته باشـید حتمـاً بایـد عمـل کنیـد       
شما را امر فرموده که بهترین زینت  )س(حجابتان را بیشتر رعایت کنید، چون زهرا

  .زن حفظ حجاب است
  

  )مشهد 1348 – 1365( رمضانعلی سرایی شهید 
حجاب خود را حفظ کنیـد و   وار زندگی کنید و و اي خواهران عزیزم، زینب... 

چـون زینـب صـبور و    مدر زندگی صبور باشید و اگر من به آرزوي خود رسیدم، ه
  .بردبار باشید

  
  )شهر خمینی 1348 – 1365( رضاسلیمانی درچه شهید 

که عفت اسالمی را رعایـت کنیـد و مقـام زن را محتـرم      خواهم می خواهرانم،
کننـد   بشمارید و سعی کنید به دیگر خواهران که حجاب اسالمی را رعایـت نمـی   

  .زندگی کنید وار زینبامر به معروف کنید و 
  

  )تویسرکان 1350 – 1365( سلمان سوري شهید 
جـوان از  اي خواهرم، حجاب را رعایت کن و همانند زینب بـاش کـه چنـدین    

  .شوند می دست داد ولی ناراحت نشد، چون به خاطر خدا کشته
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  )رشت 000 – 1365( سید مصطفی سهیل بیجاري شهید 
و زینب کبـري   )س(دیگر وصیتم این است که همان خط فاطمه ،مادر بزرگوارم

که به زنان بگـویی کـه    خواهم می و دیگر زنان بزرگ اسالم را ادامه دهی و از شما
  .حفظ خون ما همان حفظ حجاب شما هست

  
  )تهران 1347 – 1365( آقا مدنیسید  ماشااهللاسید  شهید 

شماها خیلی بـه مـن محبـت کردیـد و مـن قـدر ایـن همـه          ،خواهران عزیزم
که کاري نکنید کـه منـافقین خوشـحال     خواهم میرا ندانستم و از شما ها  محبت

 خـواهم  مـی نها و از شما آشوند و قدر این پدر خودتان را بدانید و محبت کنید به 
که حجاب خود را رعایت کنید و با حفظ حجاب خـود مشـتی محکـم بـر دهـان      

  .»...« مردم کوفه» ...«منافقین کوردل بزنید و همانند زینب 
  

  )قم 1345 – 1362( سیدحسین سیدابراهیمی شهید 
ن پاسداري نمایید و همچون زینب در آرا رعایت کنید و از  انحجابت ،خواهرم

مقابل مشکالت مقاوم باشید و در راه امام از هیچ چیز دریغ نکنید کـه خشـنودي   
  .ن استآخدا در 

  
  )دامغان 1340 – 1366( علی اکبر سیدجواديسید  شهید 

 ،هرچند که داغ برادر برایت غیرقابل تحمل است ،عزیز و مهربانم رتو اي خواه
کوه مقاوم و اسـتوار   دکنی و مانن مب دست و پنجه نرئبا مصا گونه زینبولی باید 

ظ کن کـه بهتـرین سـنگر بـراي محـوظ      فنکه حجاب خویش را حآباشی و دیگر 
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   .حجاب اوست ،بهترین زینت زن مسلمان ،حجاب شماستها  از تهمت نماند
  

  )تهران 1347 – 1367( مومنیسید  سیدحسن شهید 
داشتن تقـواي  » به میکنم« نان را وصیتآطلبم و  می از خواهرانم نیز حاللیت
حضـرت زینـب کـه    » ماننـد « خـواهم  مـی  نانآو از  ،الهی و حجاب کامل اسالمی

  . »پیام شهدا باشند«الگوي تمامی خواهران شهداست انتقال دهنده 
  

  )شیروان 1317 – 1365( اهللا سیدي سید حبیب شهید 
از . حجابتان را به نحـو احسـن رعایـت کنیـد     ،و اما شما اي دختران عزیزم... 

   .ن دنیا به وجود شما افتخار کنمآدرس بگیرید تا در  )س(فاطمه زهرا
  

  )مشهد 1337 – 1365( سیدمحمود سیدي شهید 
را رهـرو باشـند و همـواره     )س(که راه حضرت زینب خواهم میو از خواهرانم ... 

در خدمت به اسالم از هیچ کوششی خودداري نکند و همـواره در کوشـش بـراي    
گرچه احتیاجی بـه سـفارش نیسـت ولکـن بـراي       ،رضاي خدا باشند و بایدکسب 

توانـد   گویم که بهترین چیز که براي یک زن مسـلمان مـی   ن باشم میئاینکه مطم
  .شهید ارزشمندتر است که از خون وجود داشته باشد حجاب است

  
  )نیشابور 1345 – 1366( رمضانعلی شاکري شهید 

از شـما راضـی    )س(خواهرانم، حجاب اسالمی را رعایت کنیـد تـا فاطمـه زهـرا    
  .باشد
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  )زنجان 1345 – 1366( داود شبیريسید  شهید 
حجابـت را نگهـداري و صـبور    . باشـی  وار زینـب که  خواهم می تواز ! اما خواهر

  .باشی
حجابت را نگهدار و سعی کـن زیـاد مطالعـه کنـی تـا حقـایق را       ! جان مریم ...

  .دریابی
  

  )برخوارومیمه 1346 – 1362( شریفیان هللا رحمت شهید 
 ،وصیت من این اسـت کـه خـواهران    :و چند کلمه با خواهران هموطن دارم ...
کـه معرفـت    شـما غرب از سیاهی چادر  شرق و کهبدانید  و باشید )س(زینبمانند 

مـن   ولـی . خیلی از شهدا این وصیت را کردنـد  ،خواهران .ترسد می ،یک زن است
مـن از   !کنند بینم که حجاب اسالمی را رعایت نمی می ها را هنوز در شهرها بعضی

و  )ع(دهم به فرق شـکافته امیرالمـومنین   می و شما را قسم خواهم می شما عاجزانه
را به خون شهدا که حجـاب اسـالمی را رعایـت    و ت! )ع(تکه امام حسین به بدن تکه

حجـاب اسـالمی را رعایـت     ]برخـی [ اگر ،کنید و بدانید اي امت شهیدپرور ایران
کننـدگان خـون شـهدا     پایمـال  ]اینهـا [ کننـد و  می خون شهدا را پایمال 1،نکنند

برخـورد کنیـد کـه دیگـر      2بـه نحـوي  نهـا  آکـه بـا    خواهم می شما ]از[ هستند و
 .در سطح شهرها از میان برود حجابی بی

   

                                                             
  اینها: در اصل وصیت - 1
  طرز: در اصل وصیت - 2
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  )مشهد 1348 – 1365( منش حمیدرضا شریفی شهید 
تواننـد کمـک کننـد و     براي رزمندگان هر چه بیشتر میباید خواهران باید که 

دارنـد کـه    محکـم نگـاه   ،اسـت ) س(حجاب خود را که یادگاري از زهـراي مرضـیه  
بدانند که تمام این خونهـا  خواهران باید . حجاب آنها واالتر از خون شهیدان است

باید خود را از غیر محارم محافظت  ؛براي اسالم و براي شرف و ناموس مردم است
  .کرده و حجاب اسالمی را رعایت نمایند

وار  گیریـد و زینـب   خط بگیرید کـه مـی   )س(خواهران، شما نیز باید از زینب ...
د سازید و حجـاب را  پیام خون شهدا را به گوش مردم برسانید و صبر را پیشه خو

  .به فرزندان خود بیاموزید
  

  )قم 1341 – 1362( رضا شعبانی شهید 
اسـالم فاطمـه   از  پاسـداري  حجـاب و در حفـظ  امیـدوارم   خواهرم،و تو اي ... 

  .را الگو قرار دهید و زنی نمونه در محل باشید )ع(زهرا
  

  )یزد 1350 – 1367( نادري حمیدرضا شفیع شهید 
  .باش و حجاب خودت را حفظ کن )س(و تو اي خواهرم، مانند زینب ...
  

  )همدان 1346 – 1365(رسول شکرچی  شهید 
در حفـظ حجابتـان کوشـا     وار زینـب  خواهم می و شما اي خواهرانم، از شما... 

زینت زن حفـظ حجـاب اسـت و فرزنـدان آینـده ایـن        ترین ارزندهباشید، چرا که 
   .اسالم و قرآن تربیت کنید مملکت را به خوبی در خط
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  )اهواز 1344 – 1361( زاري حمیدرضا شلم شهید 
شوند بـا   فرا برسد که تمام دخترانی که از در خانه ما رد می يدوست دارم روز

  .وار از آن محل بگذرند حجابی فاطمه
  

  )اصفهان 1342 – 1362(زاده  حمیدرضا شماعی شهید 
ثـار انقـالب   و آشما باید با حجاب محکم خود، کـه نشـانه   : سخنی با خواهرانم

را، و در اصـل پیـام انقـالب    ] شـهدا [پیـام  گونه  و فاطمه گونه زینباسالمی است، 
  .اسالمی را به جهان برسانید

  :به قول برادر اسیرمان ...
  :اي زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است

  جاب استـحفظ حنت زن ـترین زی رزندها
  

  )تهران 1346 – 1367( رضا شهبازیان شهید 
صـبور و پایـدار    )س(خواهرانم، حجابتان را حفظ کنیـد و ماننـد زینـب کبـري    

  .از یاد خدا غافل نشوید اي لحظهباشید و 
  

 )مشهد 1339 – 1362( شهد فروش) سعداهللا(جالل  شهید 
بـراي حجـاب    )س(زهراو خواهران حجاب اسالمی را رعایت کنند که فاطمه ... 

  .خواهران بود که قیام کردند و به شهادت رسیدند
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  )تهران 1346 – 1364(حمیدرضا شهسواري  شهید 
حجابتان  با[حتماً حتماً حتماً در حفظ حجاب خودتان کوشش فراوان کنید و 

  .است )س(که الگوي شما زینب کبري 1]به دنیا اعالم کنید
  

  )تهران 1344 – 1362( االسالمی قمصري سیدعلی شیخ شهید 
حجـاب خـود را    ]این اسـت کـه  [ و وصیتم به شما خواهران عزیز و مهربانم... 

الگو و سرمشق خـود را همیشـه مادرمـان     ،ا باشیدشن کوآحفظ کنید و در حفظ 
  .قرار دهید )س(فاطمه زهرا و خانم زینب

  
  )ریز نی 1344 – 1364( سیدجالل صادقی شهید 

بـرادرم  . حالل کنید باشید و من را وار زینب ،حجاب را رعایت کنید ،خواهرانم
که اباعبداهللا و دیگـر   همانطوري »نهئیا ایتها النفس المطم«یه شریفه آرا مصداق 

  .پرورش دهید ،شهداي اسالم بودند
 معـذرت  ؛ادا نمـایم  را بـه تـو  مـرا بـبخش از اینکـه نتوانسـتم دیـن       ،همسرم

تنهـا از  . شود می صبور باشید که هرچه خدا بخواهداهللا  ءشا همسرم ان .خواهم می
  .ب و با حجاب باشیدئصبور در مصا )س(مانند زینب خواهم می تو

  
  )دهدشت 1342 -1367( همت صالح  سیدعلی شهید 

همچون لیال همسر امام حسین بـاش و بـا حفـظ حجـاب      ،و تو اي همسرم... 
و  تـر چون حجاب و تقـواي تـو تیز   ،ام باش خویش موجب سربلندي من و خانواده
                                                             

 اعالم کنید با حجابتان به دنیا: وصیتدر اصل  -1
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رود و تـو اي   مریکـا و مخـالفین اسـالم فـرو مـی     آ ،تر بر پیکر دشـمن اصـلی   برنده
خواهر امام حسین استوار و شـجاع بـاش و تـو بـا حفـظ       ،همچون زینب ،خواهرم

گویـان و موجـب ســربلندي    ن یـاوه امشـت محکمـی بـاش بـر دهـ      حجـاب خـود  
  .ات باش خانواده

  
  )الهیجان 1337 – 1361( رمضانعلی صفري شهید 

و اي خواهر مهربان، حجاب و عفت و پاکدامنی را سرلوحه زنـدگی خـودت   ... 
   .زندگی و مبارزه کن گونه زینبوار و  قرار بده و همیشه فاطمه

  
  )تهران 1349 – 1366( صالمی اباصلت شهید 

  اي زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است
  زینت زن حفظ حجاب است ترین ارزنده

حجابتـان را حفـظ کنیـد کـه     ؛ داداشـهایم و تمـام فامیلهـا    براي خواهرم و زن
حجاب خود را  .حجاب شما اسلحه محکمی است براي جنگیدن با دشمنان اسالم

 درس بگیرید و از پوشیدن لباسـهاي بـد   )س( حفظ کنید و از حضرت فاطمه زهرا
   ... .و  ها پانکی ]نظیر[ی لباسهای، هاي خود نیز نپوشانید خودداري کنید و به بچه

  
  )بروجن 1348 – 1364( رضا صمدي گندمانی شهید 

در این مواقع که همه در معـرض امتحـان خداونـد     گونه زینبمادرم، امیدوارم 
 .سـازید  صـبر را پیشـه    )س(زهـرا  باشید و مانند فاطمه گیرند روسفید بوده  قرار می

رفتار کنید و در حجـاب اسـالمی     گونه زینب مادران و خواهران مسلمانم، شما هم 
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  .خود کوشا باشید که انتظار شهدا همین است
  

  )شاهرود 1349 – 1364( جابر طباطباییسید  شهید 
امیدوارم که رسـالت زینبـی خـود را در جامعـه پیـاده کـرده و        ،خواهران من

  که ،حجاب خود را نگه دارید
  اینگونه خطاب استاز فاطمه به تو اي زن 

  جاب استـنت زن حفظ حـزی ترین ارزنده
  

  )دلیجان 1342 – 1365( یدرضا طباطباییشهید س 
   اي زن از فاطمه به تو اینگونه خطاب است

  حجــاب است زینــت زن حفظ ترین ارزنده
مقـاوم و اسـتوار    )س(که همچـون زینـب کبـري    خواهم می از شما ،خواهرانم ...

وران خون شهیدان باشید و در حفظ و رعایت حجاب خود کوشـا  آ باشید و از پیام
  .باشید
  

  )اصفهان 1345 -1364( کبر طباطباییاسید شهید 
پاسدار خون شهیدان باشید و بـا رعایـت حجـاب     )س(همچون زینب ،خواهرانم

نـان  آخود پیام خون شهیدان را به کسانی که در خواب غفلتند برسانید تـا شـاید   
  .یند و بیدار شوندآهم بخود 
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 )ورامین 1330 – 1365( سیدمحمد طبایی شهید 
باشند و حجـاب خـود    )س(که مانند حضرت زینب خواهم می از خواهران عزیزم

  .را رعایت کنند
  

  )آباده 1344 – 1365( حمیدرضا طهماسبی شهید 
از سـرخی خـون مـن،     بیشـتر   اي خواهرانم، بدانید که سیاهی حجـاب شـما  

زندگی کنید و  وار زینبباشید و  وار زینباندازد؛  دشمنان این انقالب را به لرزه می
  .بمیرید وار زینب
  

  )اصفهان 1346 – 1365( رسول طیوري شهید 
که همان حجـاب خـود اسـت رعایـت      ]را[ خواهرانم، اول از همه حرمت خود

به دسـتورات اسـالم    )س(کنید تا در دو دنیا آبرومند زندگی کنید و همچون زینب
  .عمل کنید

  
  )شهر زرین 1345 – 1366( سیروس ظفریان شهید 

درس بگیرنـد و در راه   )س(موزش دهید که از زینـب آخواهرهاي عزیزم را  و ...
   .اسالم حرکت کنند و در ضمن حجاب خود را براي همیشه داشته باشند

  
  )شهر خمینی 1346 – 1364( رضا عادلی دهنوي شهید 

 )س(حجابــت را حفـظ کــن و همچـون زینــب   گونـه  زینــبو تـو اي خـواهر،   ... 
  .مرا ببخش و حاللم کن. رسان خون شهیدان باش پیام



 

  133      »دفتر دوم«حجـــــاب 
 

  )تهران 1343 – 1361( خیر علی عباسی شهید 
  .فرمایید خیلی رعایترا حجاب  :]یک پیام براي ملت مسلمان و مجاهد دارم[

، باید او را بشناسـید و مقلـدش   ]باشید[همچون زینب  خواهم میخواهرانم، ... 
کـربال کـه جلـو چشـمش     در بزرگـی   باشید و تحمل صبرش را در مصیبت به آن

با حفظ حجاب و نجابت و عفـت خـود او را   اتفاق افتاد، سرمشق خود قرار دهید؛ 
  .خشنود نمایید

  
  )همدان 1330 – 1360( اهللا عباسی ذبیح شهید 

  .را ادامه دهند )س(که با حجاب خود راه زینب خواهم میاز خواهران ایمانی 
  

  )شهرکرد 1345 – 1363( سیروس عباسی هفشجانی شهید 
 و در شهادت مـن سـر   ،نکنیدتنها به خود فکر  فکر مظلومان باشید وه ب ،مادر

 حجـاب،  .صبر زینبی پیشـه کنیـد   بدینوسیله مرا ناراحت ننمایید و صدا نکنید و
  .حجاب را رعایت کنید

  
  )تهران 1342 – 1361( سلمان عبداللهی شهید 

همچون زینب باشـید و او را بشناسـید و مقلـدش     خواهم میمادرم و خواهرم، 
کربال جلوي چشـمش  در باشید و تحمل و صبرش را در مصیبت به آن بزرگی که 

اتفاق افتاد سرمشق خود قرار دهید و با حفظ حجاب و نجابت و عفت خـود، او را  
  .خشنود سازید
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 )لنگرود 1351 – 1367( سیدمحمد عبدالهیان شلمانی شهید 
و با حجـاب اسـالمی راهـم را     دباش گونه زینببا خواهرم دارم که  یو وصیت... 

  .دادامه ده
  

  )گرمسار 1347 – 1364( حمیدرضا عرب شهید 
حجابهـاي   )س(و حضرت زینـب  )س(همچون حضرت زهرا خواهم می از خواهران

حفظ دستاوردهاي  [باعث[و  اسالمی را رعایت کنند، زیرا که حجاب زینت بخش
  .باشد می معنوي خواهران

  
  )تهران 1348 – 1367( کاییاهللا  عظیمیسید محمد  شهید 

زیرا در غیـر ایـن صـورت در درجـه      ،در حفظ حجاب خود بکوشید ،خواهرانم
و نیز در درجه دوم من و دیگر شهدا از شـما   )س(مه و فاطمهئاول خدا و پیامبر و ا

عفـت  لید و بدانیـد بـا حفـظ حجـاب و     وئراضی نخـواهیم بـود و در قیامـت مسـ    
البتـه   .توانید به اسالم و مسلمین و این انقـالب خـدمت بزرگـی انجـام دهیـد      می

  . وار باشد زینب حجاب شما باید زهراوار باشد،
  

  )دزفول 1347 – 1365( ماشااهللا علويسید  شهید 
هـا را از   ولی این نصـیحت  ،گرچه برادر خوبی برایتان نبودم ،ما خواهران گرامی

هرگز از پیر جماران جدا نشـوید و حجـاب خـود را رعایـت      ؛من حقیر قبول کنید
   .وار صبر کنید و براي این حقیر دعا کنید زینب ،کنید و بعد از من
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  )بندرگز 1350 – 1366( سیدمظاهر علوي شهید 
اگر شـما حجـاب    ،بیشتر صحبت من براي شما درباره حجاب است ،خواهرانم

  .و هم خداي خویش را اید کردهخود را حفظ کنید بدانید مرا خوشحال 
  فاطمه اینگونه خطاب استتو از  اي زن به

  جاب استــنت زن حفظ حـزی ترین ارزنده
  

  )شیراز 1341 – 1361(پور  اسماعیل علويسید  شهید 
قـرار بـده و حجـاب خـود را      )س(ام، الگویت را همیشه زینـب  گونه زینبخواهر 

فرزندان پاك و مـومنی باشـی کـه    کننده  هیچگاه فراموش نکن و سعی کن تربیت
  .در سالهاي آینده خدمتگزار اسالم و مسلمین باشند

  
  )رودان 1344 – 1367( حمیدرضا علی بیگی شهید 

اسـتقامت کنیـد،    وار زینبخـواهران عـزیزم، سفارش من به شما این است که 
خصـوصاً روي مسـئله حـجاب دقـت فراوان نموده و ایـن مسـئله را بـه فرزنـدان     

، ولـی  2کنیـد  دانم که شما این مسائل را مراعـات مـی   می .1نمایید خویش گوشزد
  !حجاب !که حجاب کنم می براي یادآوري قضیـه به شما سفارش

 
  )تهران 1345 – 1365( حمیدرضا علیپور شیرازیانی شهید 

در منـزل   )س(حضـرت زهـرا   ]نقل است کـه روزي [و اما خواهران بزرگوارم، ... 

                                                             
 نموده: وصیتدر اصل  -1
 کرده: وصیتدر اصل  -2
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منزل را تـرك کردنـد    )س(حضرت زهرا. پیرمرد کوري وارد خانه شد ؛نشسته بودند
این پیرمـرد چشـم سـالم     !؟روي می چرا ]دخترم[ :به ایشان فرمودند )ص(و پیغمبر

 اگر چشم ندارد بوي مرا که :در پاسخ فرمود )س(حضرت زهرا .ندارد که تو را ببیند
عـالم   1دوکه اسوه و بانوي  )س(پس خواهرم ببین که حضرت فاطمه زهرا. فهمد می

مگـر  . بیاموزیـد شما نیز باید از ایشان  ؛دهند هستند، چگونه به حجاب اهمیت می
مگـر مسـائلی کـه شـما داریـد ایشـان        !؟کـرد  را گرما اذیت نمـی  )س(حضرت زهرا

با حجاب خود سنگري محکم از سنگرهاي اسالم را حفظ اهللا  انشاءپس  !نداشتند؟
  .کنید
  

  )تهران 1349 – 1366( رضا علیخانی شهید 
الگوي خـود را حضـرت    وکه حفظ حجاب کنند  خواهم می از خواهران گرامی

  .قرار دهند که شخصیت زن به حجاب اوست )س(و حضرت زینب )س(فاطمه زهرا
  

  )تهران 1345 – 1365( محمدي طوقی رضاعلی  شهید 
  .دکه حجاب خود را حفظ کن خواهم میو از خواهر بزرگوارم ... 
 پاسدارياز آن و شما و تمام خواهران هم در شهرها حجاب خود را حفظ و  ...

  :که تلویزیون دیدید ]در[کنید و چه خوب گفته اسیري که همه آن را 
  اي زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است

  ترین زینب زن حفظ حجاب است رزندها
  

                                                             
  زمان: در اصل وصیت نامه - 3
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  )شاهرود 1347 – 1365( رجبعلی علیمردانی شهید 
تقاضاي من از شما این است که همچون کوه استوار باشی و حجـاب   ]،مادرم[

  .اسالمی را رعایت کنی
ایـد و چـون    که برادرتان را در راه اسـالم داده خواهرانم، به این افتخار کنید  ...

ایـت  رعزینب استوار باشید و حجاب اسالمی را رعایت کنید و اخـالق اسـالمی را   
  .کنید
وصیت من به همسرم این است که همچون کـوه اسـتوار بـاش و حجـاب و      ...

  .اخالق اسالمی را رعایت کن
  

  )تهران 1336 – 1366( اهللا غالمی ذبیح شهید 
بزرگ کن، سعی کن او را با حجاب  گونه زینبدخترم را هم  ]،مهربانمهمسر [

  .و با وقار بزرگ کنی
  

  )تشهرکرد 1344 – 1364( سیداحمد فاضلی دستگردي شهید 
: فرمودنـد  کـه    پیـروي کـن   )س(و تو اي خواهرم، در حفظ حجاب از فاطمـه ... 

  . بهترین زینت زن حفظ حجاب است
 )س(سعی کنید ماننـد زینـب   ].است[از خون من  تر کوبندهحجاب تو وقار تو و 

  .درآورید  لرزه سخنگویی باشید که کاخ یزیدیان را به 
  

  )اردستان 1332 – 1364( حسن فاطمی کهنگیسید  شهید 
براي تداوم خون  ،رفتن من افتخار تو و کودکان تو باشد: اما سخنی با همسرم
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حجابـت را سـنگر    ،ادامـه بـده   ]را[ )ع(من همچون زینب علیها السالم راه حسـین 
  .جهاد خود قرار بده و از فرزندانم مواظبت کن تا پرچم خونین مرا بدست گیرند

  
  )کوهپایه 1349 – 1366( ورزنه سیدحسن فاطمی  شهید 

رسان خون شهدا باشی و این سـنگر   پیام وار زینبکه  خواهم میاز تو  ،خواهرم
  .کنی و در مرگ من صبور باشیحجابت را که باالتر از خون شهید است حفظ 

سفارشی که به خواهران همشهریم دارم این است که در حفظ حجـاب کوشـا   
  .نکنند د و هرگز سنگر حجابشان را رهانباش

  
  )اقلید 1346 – 1365( رسول فتح اللّهی شهید 

راه  )س(اي خواهران، شما هم با صبرتان و با عملتان و حجاب خود مانند زینب
  .من را ادامه دهید

  
  )تهران 1349 – 1365( سعید فضلی شهید 

 زیـرا  ،باشید )س(حجابتان را حفظ کنید و مانند زینب خواهرانم، شما را به خدا
  .تر خواهد بود حجاب تو از سرخی خون من رنگین سیاهی ،این موقع که در
عمل کنـی و بـا حجابـت کـه بـاالتر از       گونه زینب خواهم می خواهرم، از تو ....

  .ي کنیرخون شهید است از انقالب اسالمی پاسدا
  

  )مرند 1335 – 1361( علی فیض حسینیسید  شهید 
 )س(چیزي که از شـما انتظـار دارم ایـن اسـت کـه همچـون زینـب       ، خواهرانم
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   .همیشه حجاب اسالمی را مراعات کنید
  

  )ممسنی 1343 – 1362( خداخواست قائدي شهید 
  .]را ادامه دهی[توانی راه زینب  می و اي خواهر، با حجاب خود... 
  

  )تهران 1349 – 1364( پور سیروس قربانی شهید 
 ،نـاموس  ،اسـالم  ،مادري که بخاطر حفظ دین ،مادر مهربانم ،مادر عزیزم ،مادر

 تـو  خداوند اجر عظیم را نصـیب  ،مرا راهی جبهه حق کردي ،حجاب و عفت خود
تو از من چشم پوشیدي تا بتوانی  ،کند تا مانند فاطمه زهرا بتوانی پاکدامن باشی

  .ادا کنی بر عهده دارينچه آخیلی کم و کوچک از  ،قدري
  

  )اصفهان 1336 – 1362( سیدجمال قریشی خوراسگانی شهید 
را  )س(کــه در حفـظ حجــاب خـود فاطمــه   خـواهم  مــی و از شـما خـواهرانم  ... 

که در سلولهاي رژیـم رو بـه زوال    را ن نوجوان بسیجیآسرمشق قرار داده و پیام 
  : عمل کنید که انداز گوش جهانیان شد بشنوید و بعثی طنین

  از فاطمه اینگونه خطاب استاي زن به تو 
  زینت زن حفظ حجاب است ترین ارزنده

  
  )خلخال 1339 – 1362(  قطبیسیدعزیزاهللا شهید 

و افتخار بر این خواهرانی کـه بـا یـک پیـام بـرادر کوچکشـان و       و مباهات ... 
 را وصیت شهدا، قوانین و مقررات اسالمی و عفت و حجاب و عصمت و طهارتشان
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کنند و در مصیبت و داغ  می رعایت کرده و اجرا )س(شان فاطمه زهرا همچون جده
 هـان کننـد و پیـام خودشـان را بـه سراسـر ج      مـی  صـبر  وار زینـب  ،برادر و همسر

  .رسانند می
  

  )نوشهر 1347 – 1365( اباصلت قمی شهید 
با حجاب اسالمی خود  تاعلیها صبور و مقاوم باش اهللا  مادرم مانند زینب سالم

و خواهران بتوانید مشت محکمی را بر دهان ابرقدرتهاي شرق و غرب بکوبیـد تـا   
نهـا از بـین   آ 2اديجسم م ]فقط[ واند  زنده 1بلکهاند  نها بدانند که شهیدان نمردهآ

  .شما رفته است
  

  )کرمانشاه 1343 – 1367( رسول قنبري کاکاوندي شهید 
و خواهرانم، شما نیز مانند زینب استوار باشید و رعایت کامل حجـاب شـما   ... 

   .تر است از خون برادر شهیدتان نیز برنده
  

  )تهران 1346 – 1366( سیستانکی اوش قویدل یس شهید 
ام  مهربانم، هر چند مدت زمانی است که تنهایت گذاشتهتو اي همسر خوب و 

تقاضاي من این است که از وصـایاي   .اما بدان که روح من همیشه در کنار توست
، فاطمـه  )ص(و حجابت را همچون دخت پیامبر من پیروي کنی، نمازت را بپا داري

  .حفظ نمایی، به درستی که سنگر زنان امت اسالم، حجاب آنهاست )س(زهرا

                                                             
  آنها: در اصل وصیت -1
  مجسمه: دراصل وصیت -2
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  )تهران 1343 – 1362( سیدجلیل کاظمی شهید 
وار استقامت داشته باشـید و   من دوست دارم در مرگم زینب اي خواهران من،

زادي زنـان  آاین سـنگر   ،وار با دشمنان به مبارزه بپردازید و امیدوارم حجاب زینب
  .باتقوا را رعایت کنید و نگذارید خون شهداي عزیز پایمال گردد

  
  )شهرکرد 1347 – 1364( راد سیدعباس کاظمی شهید 

 کـه حجـاب خـود را حفـظ کننـد و      خـواهم  می ما از همه خواهران گرامی و... 
  .بیاموزند )س(حضرت زهرا از الگوي خود زینب و کردار خود را که رفتار و امیدوارم

  
  )کرج 1346 – 1365( سعید کربالیی صالح شهید 

عمل کنید و فرزنـدانی تربیـت کنیـد     وار زینبکه  خواهم می از شماخواهرانم، 
را  )س(از حدود اسالمی دفاع کنید و حضرت زهـرا  ؛دهنده راه شهدا باشند که ادامه

کنـد   مـی  الگوي خود قرار دهید و در مقابل هر موجی که ایـن انقـالب را تهدیـد   
  .ایستادگی کنید و حجاب خود را کامال رعایت کنید

  
  )دزفول 1340 – 1362( پلنگچی علی حمید کرم شهید 

، همچـون رقیـه   گونه زینبوار و با حجاب  اما خواهرانم، با وقار و صبر فاطمه... 
  .مصیبت دیده، صبر و استقامت کنید و بدانید که خدا با صابران است

  
  )تویسرکان 1347 – 1364( خلیل کرمی شهید 

را الگـوي زنـدگی خـود     )س(گویم که زندگی حضرت زهرا می به خواهران خود
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را در نظر داشته باشند و رفتار اسالمی خود را حفـظ   قرار دهند و حجاب اسالمی
  .کنند، تا با این کار خود، ما را خشنود سازند

  
  )آران و بیدگل 1342 – 1362(داود کریم پناه  شهید 

  .زندگی کنی وار زینب خواهم می ؛ از توو خواهرم، حجابت سنگر توست... 
  

  )الرستان 1344 – 1367(پور  خیراهللا کریم شهید 
باشـید و حجـاب اسـالمی را     وار زینـب کـه   ]این اسـت [پیام من به خواهرانم 

  .رعایت کنید
  

  )دهدشت 1351 – 1365( زاده رسول کریمی شهید 
  . زندگی کنید و با حجاب باشید گونه زینبخواهران عزیزم، امیدوارم 

  
  )اهواز 1344 – 1361( نسب رامین کریمی شهید 

تـرین زینـت زن    ، از فاطمه به تو اینگونه خطـاب اسـت، ارزنـده   1]اي خواهرم[
  .حجاب است

  
  )اصفهان 1342 – 1361( کفعمی الدانیاهللا  سیف شهید 

قـدم   بـا حجابهـاي اسـالمی و    بدانید که شـما  ،شما اي خواهران مهربانم و... 
  .کنید می راه زینب را پیروي »...«برداشتن در راه اسالم 

                                                             
  از خواهرانم: وصیتدر اصل  -1
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  )بهار 1337 – 1365( کوکبی) حاجی محمد(اهللا  ذبیح شهید 
زینـت زن حفـظ    تـرین  ارزندهخواهرانم، حجاب اسالمی را رعایت کنید، چون 

  .حجاب است
  

  )سمنان 1343 – 1363( جالل کیاسید  شهید 
حجاب، عفت و پاکـدامنی را سـرلوحه زنـدگی    ، و شما اي خواهران مهربانم... 

زندگی کنید و در مـرگ مـن    گونه زینبوار و  و همیشه فاطمهخودتان قرار دهید 
هـر یـک داوطلـب     ،زیرا شما خـواهران  ؛بلکه خوشحال باشید ،گریه و زاري نکنید

  .هستید )ع(گوي امام حسین لبیک
  

  )ممسنی 1345 – 1365( سهراب گرجیان شهید 
حجاب اسالمی خود را حفظ کننـد، چـون حجـاب     وار زینبو خواهران هم ... 

  .از خون من است تر کوبندهشما خواهران 
  

  )شیراز 1339 – 1361( سعید گل بیدي شهید 
خود را بـه اخـالق و آداب اسـالمی    . خواهرانم، حجاب و عفت را رعایت نمایید
  .زندگی نمایید وار زینبآراسته کنید و در یک کالم خواهران عزیزم 

  
  )تهران 1348 – 1366( سعید گلچین شهید 

فرزندان خود را مومن بـار بیاورنـد و بـه     کنم می به خواهران و برادرانم توصیه
  .که خداوند هم از آنها راضی باشد کنم می خواهران حجاب را توصیه
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  اي زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است
  زینت زن حفظ حجاب است ترین ارزنده

  
  )تهران 1344 – 1361( داود گلیوري شهید 

باشـی و   )س(توانی رهرو راه زینـب  می و تو خواهر، تو با حجاب اسالمی خود... 
  .حقانیت خود را به جهان نشان دهی

  
  )جرقویه 1347 – 1364( حیدر الوي شهید 

اي خواهران مهربانم، حجاب و عفت و پاکدامنی را سـرلوحه زنـدگی خودتـان    
  .زندگی و مبارزه کنید گونه زینبوار و  قرار دهید و همیشه فاطمه

  
  )سرا صومعه 1351 – 1365( زاده داود لطفی شهید 

  .و خواهرانم، چون زینب باشید از نظر صبر و با حجابی... 
  

  )تهران 1350 – 1367( سیدعباس متولیان شهید 
ن این است که حجابتان را حفـظ کنیـد و   آپیامی دارم براي شما و  ،خواهرانم

  .را ادامه دهید )س(راه حضرت زینب
  

  )قم 1344 – 1366( داود محمدمیرزائی شهید 
  .و شما خواهرانم، همچون گذشته حجاب خود را حفظ کنید... 
یک سخن دیگر اینکـه دربـاره حجابـت، رفتـار و      ]...و تو اي همسر عزیزم[... 
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که بهتر از همـه باشـی و در داخـل و در بیـرون از      کنم میاخالقت تو را سفارش 
منزل براي دیگران نمونه باشی و مربی اخالق و رفتار در جامعه باشی که حضـرت  

  :درباره حجاب فرموده است )س(فاطمه
  اي زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است

  نت زن حفظ حجاب استـترین زی ارزنده
  

  )آشتیان 1346 – 1365( خسرو محمدي شهید 
و شما اي خواهرهاي گرامی، با حفظ حجاب خود راه من را ماننـد حضـرت   ... 

  .ادامه دهید اعلیهاهللا  زینب سالم
  

  )خلخال 1344 – 1362( داود محمدي شهید 
  . و خواهرانم، شما هم زهراوار باشید که حجاب تو هم یک سنگر است... 
  

  )دهدشت 1349 – 1365( سپهدار محمدي شهید 
از غیبـت و تهمـت دوري ورزیـد و دعاهـاي روزانـه و       ملت مسـلمان، شما اي 

نمازهاي یومیه را فرامـوش نکنیـد؛ مراسـم مـذهبی را برگـزار نماییـد و حجـاب        
  .اسالمی را رعایت کنید

و اي خواهر، همچون زینب راه امام حسین را ادامه بدهید و حجاب خود را ... 
  .رعایت نمایید
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  )تهران 1347 – 1367( سیدمهدي محمدي شهید 
 حفظ کـن و نمـازت را اول وقـت بخـوان،     )س(حجابت را چون فاطمه ،خواهرم

  .خواندي همچنان که می
  

  )تهران 1344 – 1365( آبادي رضا محمدي فیض شهید 
زنـدگی کننـد و حجـاب را کـه      وار زینـب که  کنم میو به خواهرانم توصیه ... 

  .فراموش نکنند ،الگوي زن مسلمان است
کننـد حجـاب    که در مجالسم شرکت مـی  کسانی کنم میو خواهرم توصیه ... 

هـاي   زدن کامل خود را حفظ کنند و اگر کسانی که بدون حجاب کامل و با حـرف 
بیهوده شرکت کردند، بگویید که شـهید وصـیت کـرده کـه در مجالسـم شـرکت       

  .در عذاب است نکنند، چون روحم 
  

  )ممسنی 1344 – 1360( سعید محمودي شهید 
نتوانسـتم   و شما خواهر عزیزم، من در طول مدتی کـه پـیش شـماها بـودم    ... 

و لباس رزمـت   تو حاال باید رسالت زینب را بر دوش بگیري. خدمتی به شما کنم
که همان حجاب توسـت بپوشـی و بـه میـدان شـهادت بیـایی و ماننـد زینـب         را 

  .اکبر تو، کاخ ستم را بلرزانداهللا  صداي
  

  )تهران 1344 – 1367( داریوش مرادي فرد شهید 
باشـد و حجـاب را   ) س(گویم که همیشه پیـرو فاطمـه زهـرا    می و به خواهرم... 

همیشه حفظ کند که این خـود از بزرگتـرین ضـربات بـر پیکـر کثیـف منـافقین        
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  .شود می محسوب
  

  )تهران 1343 – 1365( سیدعلیرضا مرتضوي شهید 
حال حفظ ه ان را تا بتهمانطور که حجاب ،گویم میران عزیزم خواهو به شما ... 
 )س(اید از این به بعد هم مدافع این حقیر باشید که بقول خانم فاطمـه زهـرا   نموده
  .ترین زینت زن حفظ حجاب است ارزنده
  

  )آباد خرم 1345 – 1367( حمید مردانی شهید 
بـرایم شـیون   [باشـید و   وار زینـب و از خواهران خوبم هم انتظـار دارم کــه   ... 
شـده  حجابتـان خـون ریختـه    ]بـا [و حجاب خویش را سـنگر بدانیـد و    1]مکنید

  .داریدشهداي انقالب را محفوظ نگه
  

  )اصفهان 1342 – 1361( رضا مشتاقیان کاویانی شهید 
اسـالمی را فرامـوش    وار بخروشید و چون کوه باشید و حجاب  خواهرانم، زینب

  .و مؤمن به انقالب و امام زمان تربیت کنیدنکنید و فرزندانتان را پاك و متعهد 
  

  )تهران 1345 – 1365( حمیدرضا مشهدالکویه شهید 
  .خواهران عزیزم، همه حجاب خود را حفظ کنید

  :اي زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است
  .ترین زینت زن حفظ حجاب است ارزنده

                                                             
  کنید شیون می براي: وصیتدر اصل  -1
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  )اصفهان 1345 – 1361(اصفهانی  سیدمحسن مصطفوي شهید 
 یو تربیت اسـالم  که حفظ حجاب خود را وار رسالت شهیدان زینب ،خواهرانم

  .ینده برسانیدآبه نسلهاي  ،فرزندانتان است
  

  )تهران 1339 – 1361( سیدطاهر مطهري شهید 
 ،ان زمـان تاثیرگـذارد  یمبادا شهادت من در روحیه شما زین ،و اي خواهرانم... 

دانـم کـه طاقـت اشـک ریخـتن       مقاوم باشید و از برایم شادي کنید هر چند مـی 
ن دنیا کنید که چطـور مـن در   آندارید ولی این گریه را براي جواب دادن من در 

حجابتـان را حفـظ    خـواهم  می از شما ،محکمه عدل الهی پاسخ گوي سوالها باشم
  .باشد یتر از خون من م چون حجاب شما برنده ،کنید کنید که می

  
  )سمنان 1349 – 1364(حمید مظاهري  شهید 

و اي خواهرانم همچون زینب پیام مظلومیت حسین را بـه دوش بکشـید و   ... 
  .حجاب را زیور خود قراردهید

  
  )تهران 1346 – 1362( مهدي مظفريسید  شهید 

و شما اي خواهران عزیزم، حجاب و عفت و پاکـدامنی را سـرلوحه زنـدگی    ... 
  .زندگی کنید گونه زینبخود قرار دهید و 

  
  )بوانات 1343 – 1364( سیروس مقتدر شهید 

سـربلند زنـدگی کنیـد و     ،و امیدوارم که خـواهران عزیـزم همیشـه اوقـات    ... 
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ان و حرمـت زنـ  ور خون شهیدان و پاسـدار عفـت   آ پیام )س(همچون حضرت زینب
  .حجاب باشیدباشید و امیدوارم که همیشه با

داري  و بدان که جهاد تو رعایـت حجـاب و بـه پـا     دهمسران شهیدان بدانی... 
کنی باید منتظر نتیجه  دهی و عمل می بدان که هر چه را انجام می ،باشد نماز می
  .ن باشیآالعمل  و عکس

  
  )اراك 1348 – 1362( محسن مقدسیسید  شهید 

پیامی کوتاه دارم به مادر عزیز و خواهر مهربانم که پس از شـهادت   و ضمناً... 
پیام مرا با حفظ حجـاب بـه ملـت مسـلمان ایـران بخصـوص        )ع(من همانند زینب

  .است تر کوبندهخواهران حزب الهی برسانید که حجاب شماها از خون من 
  

  )تهران 1349 – 1367( حمید مالرضا شهید 
 )س(و زینب کبري )س(خواهرانم که در مکتب جهادتان از حضرت زهراو شما ... 

 حجـابی  بـی » دهـان «اید، همواره با حجاب خود مشت محکمی بـر   درس آموخته
  .بزنید
  

  )گرمسار 1346 – 1366( ملک قصابی) مهدي(خسرو  شهید 
عفـت و عصـمت و حجـب و    . خـواهم  مـی  گونـه  زینبخواهرم، از تو برخوردي 

حجابت کور کننده است، سعی کـن خـواهري نمونـه    .خواهم می گونه زینبحیایی 
  .باشی و درس دهنده به دیگران
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  حجاب مهمتر از خون شهدا: فصل سوم    
  

  )دزفول 1344 – 1361( سعید آخش شهید 
از شـما خواهشـی کـه دارم حجـاب خـود را      : وصیتی به خواهران تمام فامیل

  .تر است خون من کوبندهچون حجاب شما از . حفظ کنید
  

  )قزوین 1342 – 1365( ذربایجانیآاکبر  شهید 
 ،عفت نفس داشته باشید و تقوي پیشه کنید. خواهرانم حجاب را رعایت کنید

خـوب  شـنا کـرده و   آاسالم  نها را باآفرزندانتان را خوب تربیت کنید و از کودکی 
  .پرورش دهید

  
  )تهران 1345 -1367( ی کاشینآرواصغر  علی شهید 

ن آحفظ و تبلیغ حجاب خود که اثـر   ]در[ کنم می به خواهران عزیزم سفارش
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در دامن پاك خـود  اهللا  ان شاءاز خون سرخ شهیدان بیشتر است کوشش نمایند و 
  .باشند و حامی »...«فرزندانی را تربیت کنند که 

  
  )فسا 1348 – 1366( زاد داورآابراهیم شهید  

 ؛که همچنان حجاب خودتـان را رعایـت کنیـد    خواهم می خواهرانم از شما ....
  .ریزد می تر از خون من است که به زمین بندهچون حجاب شما کو

  
  )مشهد 1343 – 1362( حمیدرضا آزمایش شهید 

و همچنین شما خواهرانم را بـه حجـابی کـه از خـون شـهدا مـوثرتر اسـت        ... 
  .کنم می دعوت
 

  )مشهد 1350 – 1367( رضا آشوبی شهید 
تـر   است، شما که حجابتان کوبنده ]این[و آخرین پیام من به شما خواهران ... 

از خون من و هزاران شهید دیگر است و حجابت ثمره این خونهاست، سـعی کـن   
  .در حفظ آن کوشا باشی

 
  )شهر زرین 1342 – 1361( رضا آقا بابایی شهید 

هـر نقطـه از   شما خواهرانم، این حجاب شماست که پیام خون شهیدان را بـه  
  .برد می جهان
 

  )تهران 1340 – 1362( داود آقارضایی شهید 
خـواهرم،  ، داملترین حجاب اسالمی را رعایـت کنـ  ، کخواهم میو از خواهرم ... 
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  .تر است و حجاب سنگر توست حجاب تو از خون من کوبنده
  

  )فردوس 1349 – 1365( کاظم آقاییسید  شهید 
رعایـت   کـه حجـاب اسـالمی را کـامالً     خـواهم  میاهللا  از تمامی خواهران حزب

از  تـر  کوبندهسیاهی چادر تو،  ،خواهرم. کنید، چرا که زینت حجاب از ایمان است
  .خون شهید است

  
 )تهران 1344 – 1362( خسرو ابراهیمی شهید 

ترسد تا سرخی  سیاهی حجاب تو می اي خواهر، قبل از هر چیز استعمار، از... 
  .خون من

پس حجابت را حفظ کـن تـا مریـد     ،عزیز، براي من گریه و زاري نکنمادر  ...
  .زینب باشی

  
  )دلیجان 1339 – 1362( محمد احمديسید  شهید 

  .از خون من است تر کوبندهحجاب تو  ،و تو اي خواهرم... 
 

  )سمنان 1343 – 1362( احمدیان) مهدي(سیاوش  شهید 
راه برادرتـان  دهنـده   ادامـه  شما اي خواهرانم، شما نیز با حفظ حجاب خودتان

است، پـس بـا حفـظ     تر کوبندهباشید، خواهرم، سیاهی چادر تو از خون سرخ من 
  .حجابتان مشت محکمی بر دهان شرق و غرب بزنید
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  )اهواز 1349 – 1366( بهبهانی داریوش احمدي  شهید 
توانیـد اسـلحه    شما خواهران عزیزم و تمام خواهران کشورمان، اگر شـما نمـی  

تـر از   تواند خیلـی کوبنـده   بدست گیرید و به میدان جنگ بیایید، حجاب شما می
  .خون شهیدان باشد

 
  )شهرکرد 1351 – 1365( عباس احمدي وردنجانی شهید 

 سـفارش  )س(فاطمـه زهـرا   پیـروي از  شـما را بـه   ،شما اي خواهران عزیزم و... 
 راه بـه اسـالم و  از ایـن   حجابتـان را تـرك نکنیـد و    خـواهم  می از شما و کنم می

  .از خون من است تر کوبندهمسلمین عزت بخشید و بدانید که حجاب شما 
  

  )سبزوار 1347 – 1365( ابراهیم ارغیانی شهید 
 زیـرا حجـاب شـما   ؛ داشـته باشـند   که حجاب خـود را  خواهم می از خواهرانم

  . خون سرخ من است از تر کوبنده
 

 )تهران 1346 – 1365( رضا اسدپور شهید 
م، نـه تنهـا مـن، بلکـه تمـامی شـهدا       ا اما شما اي خواهران عزیز و گرامی و... 

حجـاب شـما   . تقاضایشان از شما حفظ حجاب و رعایت شـئونات اسـالمی اسـت   
  .تر از خون تمامی شهداست کوبنده
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  )شوشتر 1344 – 1363( ابراهیم اسدي شهید 
مشـت محکمـی بـه     ،خود ام شمایید که باید با حجاب اي خواهران دینی و... 

تـر از خـون مـن     کوبنـده بید این را بدانید که حجاب شما خواران بکو دهان جهان
  .است
  

  )زرند 1345 – 1361( عبدالرضا اسدي خانوکی شهید 
شـما   ،توانید براي خـدا کـار کنیـد    می شما هم در پشت جبهه ،و خواهرانم... 

 کردید می پشت جبهه را تقویت کنید و با کمکهایی که شما همیشه به رزمندگان
از خـون از   تـر  کوبندهحجاب را رعایت کنید که حجاب شما  دشمنان بجنگید و با

  .من است
  

 )جهرم 1346 – 1366( آبادي حمیدرضا اسکندري قطب شهید 
حجاب را رعایت کنند کـه از خـون    هئلکه کامالً مس خواهم می 1]خواهرانم[از 
  .است تر کوبندهشهدا 
  

  )شهرکرد 1344 – 1363( زاده سودجانی سلمان اسماعیل شهید 
که حجاب خودشان را رعایت کنند که حجـاب   خواهم می از خواهران مهربانم

  .از خون من است تر کوبندهشما 
   

                                                             
 خدا: وصیتدر اصل  -1
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  )شوشتر 1347 – 1364( شاهپور اسماعیلی شهید 
  .رعایت کردن حجاب از خون سرخ شهدا باالتر است ،و اي خواهر... 
 

  )تاکستان 1349 -1365( محمد افتخاري شهید 
 زیرا که دشمن از همـین حجـاب شـما    ،حجاب خود را رعایت کنید ،خواهران

  .تر است حجاب تو از خون سرخ من افضل ،خواهرم. ترسد می
  

  )طبس 1348 – 1365( عباس اکبرزاده شهید 
 ،خـواهرم : طبق این پیام شهدا بیاندیشید و عمل کنید کـه گفتنـد   ،خواهرانم

  .از خون من است تر کوبندهحجاب تو 
  

  )مبارکه 1342 – 1362( رضا اکبري شهید 
این است که همیشه جلوي منـافقین دیـن   اهللا  و پیام من به خواهران حزب... 

د یـ حفـظ کن باشید و نگذارید که هر کاري دلشان خواست بکنند، حجاب خود را 
  .از خون من است رت کوبنده شما چون حجاب

  
  )مشهد 1341 -1365( حسن اکبريسید  شهید 

کـه بـا حجـاب خـود      خواهم میو اما اي خواهرانم، خواهران عزیزم، از شما ... 
 ]از[تـر و رسـاتر    ن رنگینآخونی که حجاب شما از  ،رو خون برادرتان باشید دنباله

  .فریاد ما به ظالمین است
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  )نورآباد 1303 – 1363( عسگر اکبري راد شهید 
بیـاموز و بـدان کـه     اسـالمی  دابیآفرزندانت را  ،دخترم حجابت را رعایت کن

  .همه هجرت خواهیم کرد  روزي
  

  )تهران 1342 – 1367( سیدمحمدجواد امامیان شهید 
  .تر از خون شهیدان است حجاب شما کوبنده ،خواهرانم

طلـب بـار    حق که فرزندانشان را درست تربیت کنند، خواهم میاز خواهرانم  ...
بیاورند و مسلمان واقعی بار بیاورند و حجاب خود و فرزندانشان را متوجـه باشـند   

  .که نقصان نداشته باشد
  

  )سبزوار 1345 – 1365( علی امیر حسینیسید شهید 
تـر از خـون شـهید     چون حجاب تو کوبنده ،خواهر عزیزم، حجابت را حفظ کن

  .است
 

 )اهرم 1341 – 1361( سیداکبر امیرزاده شهید 
اما شما اي خواهرانم، آن چیز که بیشتر از هر چیز اسـتعمار و استعــمارگران   

لرزاند و بیشتر از خون سرخ من حایز اهمیت است، حجاب توست، پـس آن   میرا 
زینـت و عـزت و    ،را محکم بگیـر و تا آخرین قطـره خـون حجابـت را کـه سـنگر    

 .است حجابی بیافتخار است حفظ کن، زیرا که سر لوحه هر فسادي 
   



 

 )3(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت       158

 

  )المرد 1345 – 1362( ابراهیم امینی شهید 
کوشـا باشـید کـه     حفظ حجـاب  که در کنم می وصیت ]به شما[خواهرانم .... 

   .ورده استآرا بلرزه در  مریکاآ  حجاب شما پشت
 

 )بندرکنگان 1343 – 1365(ي زینل انصار شهید 
تقـوا و پرهیزکـاري را پیشـه کنیـد و       خـواهم  میعزیزم، از شما  و خواهران ... 

مـن   و امثـال   مـن    شـماها از خـون   حجـاب    کنید کـه  حجاب خود را کامالً رعایت
  .ارزشش بیشتر است

 
 )اندیمشک 1342 – 1361( سهراب بازگیر شهید 

پیغامی دارم به تمام خواهران مکتبی و دختران اقوام که بعد از مرگ ما همان 
از رزم ماست براي دشمن، یعنی حجاب خود را رعایت کنید و بـا   تر کوبندهرا که 

  .حجاب و تقواي خود راهمان را ادامه دهید
  

 )کاشان 1341 – 1362( شیخی رضا باغ  شهید 
  .تر از خون من است حجاب شما کوبنده و حجاب خود را حفظ نمایید، زیرا... 
  

 )قم 1348 – 1365( داود باقري حصار شنه شهید 
رو راه مـادران شـهیدان و    دنباله خواهرانم، حجاب خود را حفظ کنید، شما هم

  .خواهران شهیدان باشید
باشید  گونه زینبخواهرانم، شما هم مسلماً صبر داشته باشید، شما هم باید ... 

و رسالت خون شهدا را به نحو احسن انجام بدهید، حجاب را حفظ کنید، چونکـه  
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  .از خون من و شهداي دیگر است تر کوبندهحجاب تو 
  

  )شهر خمینی 1343 – 1364( باقري دینانیاهللا  روح شهید 
 و خواهران حجاب را فرامـوش نکنیـد کـه حجـاب شـما از خـون شـهیدان       ... 
  .تر است رنگین
  

  )بروجن 1341 – 1360( باقري نقنه عبدالرضا شهید 
حفــظ کنیــد کــه حجــاب شــماها  اي خـواهران مســلمان حجــاب اســالمی را 

  .باشید گونه زینبزندگی  در سالح من است و از تر کوبنده
 

  )شیر عجب 1350 – 1365(صفر بخشی  شهید 
م برسان که ا بشنو و به خواهران انقالبی و دینی لپیام مرا با جان و د، خواهرم

  .است تر کوبندهسیاهی حجاب شما از سرخی خون من 
  

  )میاندوآب 1347 – 1366( عباس بخشی نیکی آباد شهید 
 تـر  کوبندهتو  زیرا سیاهی چادر ،خود بدانید تشما باید حجاب را زین ،خواهرم

  .این پیام شهیدان است از سرخی خون من است و
 

  )دهدشت 1345 – 1365( خدادوست برشن شهید 
رسانم و امیدوارم که از همین کـوچکی بـا حجـاب خـود      می خواهرانم را سالم

: گوید می مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی بزنند و پیام شهید این است که
پس خواهر، حجاب خود را رعایـت  . است تر کوبندهخواهرم حجاب تو از خون من 
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  .رسد می ه از دامن زن مرد به معراجرا کفرمایید، چ
  

  )شازند 1348 – 1364( سیدمجتبی بنی جمالی شهید 
از خـون سـرخ مـن     تر کوبندهحجاب تو ، خواهرم :]می گویم[ و به خواهرانم... 
  .است
  

  )تهران 1347 – 1364( خسرو بهارلو هوره شهید 
 از خـون مـن اسـت و بـا حجـاب      تـر  کوبنـده خواهرانم، بدانید که حجاب شما 

دهنـده   ادامـه  در جنگ فرهنگی بین اسالم و کفر شرکت کنید و همواره یدتوان می
  .راه شهدا باشید

 
  )تهران 1340 – 1364( سعید بهروزي شهید 

که حجاب اسالمی خود را کـامالً رعایـت نماییـد، زیـرا      خواهم میو از شما ... 
  .از خون من است تر کوبندهحجاب تو اي مادر و خواهر و همسرم 

  
 )کاشان 1347 – 1365( محسن بهیسید  شهید 

حجاب اسالمی را رعایت کنید کـه سـیاهی حجـاب     ،و اما شما اي خواهران... 
  .از سرخی خون ما رزمندگان است تر کوبندهشما 
 

  )تهران 1341 – 1360( حمیدرضا بیانی هدش شهید 
توانی از روي آن خصلت وجودي نسبت به امام و پیـام   تو نیز می ]اي خواهرم[
از خـون   تر کوبندهست، ا زینت زن حفظ حجاب ترین ارزنده: فرماید که می) س(زهرا



 

  161      »دفتر دوم«حجـــــاب 
 

  .ترسد می من باشی؛ حجابی که آمریکا از آن باك دارد و
  

  )اهواز 1342 – 1361( مکوندي براهیم بیگلريشهید ا 
مبادا خون این شهیدان را پایمال کنید کـه عـذاب خـدا بـر      ،مردم شهیدپرور

سنگر من اسـت و حتـی از خـون مـن      ،شود و اي خواهرم حجاب تو شما نازل می
  .باالتر است

 
  )ساوه 1343 – 1366( رضا پاشاخانلو شهید 

و همچنین از خواهران و مادران شهید پرور تقاضا دارم که حجاب اسـالمی  ... 
را حفظ کنند و دستورات قرآن مجید را رعایت کامـل بنماینـد و در پایـان، پیـام     

تـر از   کوبنـده  ]کـه [ خـود را که اي خواهر، حجـاب   ]این است[تمامی رزمندگان 
  .، تداوم بخش راه شهدا قرار دهیدخون سرخ من است

حجاب خود در این راه ما را کمک خواهید کرد، کـه خـواهرم، حجـاب     شما با
  .تر از خون سرخ من است پناه توست، کوبنده

 
  )قزوین 1349 – 1364( سعید پایروند شهید 

خواهرم، مرا حالل کن و مرا ببخش و حجابت را حفظ کن کـه حجـاب تـو از    
  .تر است تر و محکم اسلحه من برنده
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  )ازنا 1345 – 1364( ابراهیم ترك شهید 
امیدوارم کـه  و  زینت زن حفظ حجاب است ترین ارزنده بدان که تو خواهرم... 

هـا را تحمـل    ها و مشقت رنج یباشی و بتوان) س(کبري 1زینبمرگ من همچون  در
رهـرو راه شـهدا    ،امیدوارم که با حفظ حجابت که از همه چیز مهمتر اسـت . کنی

تـر   باشی و راه مرا ادامه دهی و حجابت را حفظ کن کـه از خـون شـهید کوبنـده    
   .است
  

  )تهران 1344 – 1361( دي مطلقجررضا تفضلی برو شهید 
  .از خون من است تر کوبندهدار که و حجاب خود را نگه... 
 

 )دهدشت 1341 – 1364( عبدالظریف تقويسید  شهید 
پیام رسانم باشید و در مـرگم   ]می خواهم[ برادران مسلماناز شما خواهران و 
ازدواج  نوعروسـی اسـت کـه بـا هـر کسـی       ،چون شهادت ،لباس عروسی بپوشید

هی چادرتـان از خـون   حجاب اسالمی را رعایت کنید و بدانید کـه سـیا   .کند نمی
  .تر است سرخ من کوینده

  
  )اهواز 1351 – 1365( حسینی سید یوسف تقی شهید 

خواهید مرا خوشـنود سـازید در حفـظ حجـاب خـود       اگر می ،خواهران عزیزم
  .تر از خون سرخ ماست دقت کنید که به قول یک شهید، حجاب شما کوبنده

  

                                                             
  غریب: دراصل وصیت -1



 

  163      »دفتر دوم«حجـــــاب 
 

  )فالورجان 1346 – 1366( اهللا توکلی رحمت شهید 
هـا   خواهنـد بـه جبهـه    هایتان نشوید که مـی  مزاحم بچه ،و اي پدران و مادران

به رفـتن   ]بسته[ فت و حجاب و ناموس شما مادران و خواهرانبیایند زیرا حفظ ع
  .هایتان به جبهه و گرم بودن جبهه است بچه

حجـاب شـما    ]کنیـد چراکـه  [ حجاب اسالمی را حفظ ،و شما اي خواهران... 
  .از خون ما است 1تر کوبنده
  

  )اردستان 1341 – 1362( آبادي سیدابوالفضل توالییان تل شهید 
بـه گـوش جهانیـان     گونـه  زینـب و شما اي خواهران، پیـام خـون شـهدا را    ... 

برسانید و سنگرتان را که همان حجاب است حفظ کنید، چـرا کـه حجـاب شـما     
سنگري آغشته به خون شهداست و آنچه که پیش از سرخی خون شهدا اسـتعمار  

  .آورد، سیاهی چادر شما است می را به لرزه در
  

  )قم 1319 – 1365( رمضانعلی جابري شهید 
سفارش من به خواهران این است که حجاب خود را حفظ کننـد کـه حجـاب    

  .دهند از خونی است که جوانان عزیز در راه خدا می تر کوبندهشما بهتر و 
 

  )کرج 1347 – 1365( ذکریا جان محمدي شهید 
خواهران عزیز، تنها توصیه و نصـیحت مـن بـه شـما ایـن اسـت کـه حجـاب         
خودتان را رعایت کنید و بر این موضوع مهم خیلی توجه کنید، چون خواهر مـن،  

                                                             
  زنده تر: دز اصل وصیت - 1
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  .از خون من است تر کوبندهحجاب تو 
 

  )اهواز 1348 – 1367( جالل جزایريسید  شهید 
تر از خون من است و همانگونه که تـاکنون حجـاب    حجاب تو کوبنده ،خواهرم

  .اي، دیگران را نیز امر به معروف کن خود را حفظ نموده
  

  )درگز 1344 – 1365( ابراهیم جعفري شهید 
اي . راهـم باشـی  دهنـده   ادامـه  با حجابت ،خواهم می پس من از تو خواهرم ...
 را اسـتعمارگر و اسـتثمارگران  نچه بـیش از سـرخی خـون مـن پشـت      آ ،مخواهر

از خـون   تـر  کوبندهزیرا حجاب و پوشش تو سازنده تر و . حجاب توست ،لرزاند می
  .من است

  
 )کاشان 1347 – 1365(علی جعفريسید  شهید 

رعایـت حجـاب را بکنیـد کـه      ،منخـواهرا  ]و[مـادرم   ،ام و در تشییع جنازه... 
  .]است[ تر از سرخی خون من سیاهی چادر تو کوبنده

 
  )آزادشهر 1350 – 1366( مجید جعفريسید  شهید 

  .حجاب تو بهتر از ریخته شدن خون من است ،اما خواهرانم
  

  )یزد 1349 – 1366( حیدرعلی جعفري ندوشن شهید 
  .اي خواهران و مادران، بدانید که حجاب شما از خون شهیدان باالتر است
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  )اراك 1336 – 1362( طیب جمالو شهید 
 نیـد، که حجاب اسـالمی را حفـظ ک   خواهم می از شما ،خواهرانمهمچنین اي 

  . از خون سرخ من است تر کوبندهچون حجاب شما 
  

  )تبریز 1347 – 1364( سید حسن جوادي حسینی شهید 
  .است تر باحجاب باش که حجاب تو از خون سرخ من باارزش ،خواهر من

 
  )اهواز 1342 – 1366( عبدالکریم جهانگرداهوازي شهید 

که  کنیداز خون من است پس حتما چادر به سر  تر کوبندهخواهرم حجاب تو 
 .متانت دختر به چادر است

  
  )ممسنی 1345 – 1364( شاهپور چمن شهید 

زیـرا حجـاب تـو    . حجـاب را رعایـت کنیـد    ،وصیت من به خواهرانم این است
 دشـمن از سـیاهی حجـاب تـو و نقـاب تـو بیشـتر        سالح مـن اسـت و   از تر برنده

  .د تا سیاهی لشکرستر می
  

  )قم 1344 – 1363( رمضانعلی چهره قانی برچلوئی شهید 
خواهر عزیزم، همیشه حجاب خود را حفـظ نماییـد و بـه دیگـران هـم تـذکر       

از خـون   تر کوبندهبدهید که حجاب خود را حفظ نمایند که حجاب شما خواهران 
  .شهید است
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 )تهران 1348 – 1365( آبادي فراهانی رضا حاتم  شهید 
اي بــس بزرگتــر و  و خـواهران مســلمان، شــما بـا حفــظ حجابتــان، صـدمه   ... 
کنیـد، ایـن کـار شـما از خـون شـهید هـم         تر به دشمنان اسالم وارد مـی  کوبنده
  .تر است کوبنده
  

  )آران و بیدگل 1315 – 1362( رانیآپور  اصغر حاجی علی شهید 
. ترسـد تـا سـرخی خـون مـن      مـی  استعمار از سـیاهی چـادر تـو    ،اي خواهرم

ورید و اینچنین باشـد  آحجابتان را حفظ کنید و منافقین را به لرزه در  ،خواهرانم
  .که مریدان زینب باشید

امیدوارم که همچـون گذشـته حجابتـان را حفـظ     : سخنی چند با فرزندانم ...
  .کنید
  

  )یاسوج 1347 – 1364(پور  حبیباهللا  عزتسید  شهید 
کـه عفـت و    خواهم می متعهد و مسلمان در سراسر ایرانمن از کلیه خواهران 

پاکدامنی را سرلوحه کارهاي خودشان قرار دهند و توجه داشته باشند کـه خـون   
اسـت پـس در مـورد     تر کوبندهنده است ولی حجاب شما از خون شهدا بشهدا کو

  .ر کامل رعایت کنیدون را به طآحجاب سهل انگاري نکنید و 
  

  )تهران 1349 – 1365( حجازيباقر سید  شهید 
که سیاهی حجـاب   کنم می و شما خواهرانم را به حجاب کامال اسالمی وصیت

  .باشد می در نزد خدا عزیزترخون شهید شما از 
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  )فیروزآباد 1344 – 1365(حدادي اهللا  عزت شهید 
تربیـت   هـاي خـود و   جـویی  با شعار جنگ جنگ تا پیروزي و صـرفه  ،خواهرانم

در خدمت [، استهمچنان با حفظ لباس رزم که همان حجاب  فرزندان خویش و
  .]اسالم باشید

  
  )فردوس 1344 – 1362(زاده  شکراهللا حسن شهید 

و پیامی به تو اي خواهرم، حجابت را حافظ باش که دشمن از سیاهی چادر ... 
 .سرخی خون من 1تاترسد  تو بیشتر می

 
  )ارومیه 1340 – 1367(نژاد  نسحیدر ح شهید 

حجاب اسالمی را رعایـت کنیـد، چونکـه حجـاب تـو اي مـادر و اي خـواهر،        
  .از خون سرخ من است تر کوبنده
 

  )خمین 1348 – 1365( حمیدرضا حسنی شهید 
را الگـوي  ) س(کـه در زنـدگی حضـرت زینـب     خـواهم  می و از شما خواهرانم... 

قرار دهید و همچون او استوار و مقاوم باشید و حجاب خود را حفظ کنیـد   ]خود[
و مشـتی اسـت بـر دهـان دشـمنان       تـر  کوبندهکه حفظ حجاب شما از خون من 

  .اسالم
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  )لنگرود 1347 – 1365( سلی زاده خشک شهرام حسین شهید 
چنانچـه شـهیدان    ،کـنم  مـی  خواهرانمان را به حفظ حجـاب و عفـت دعـوت   

  .از خون من است تر کوبندهحجاب تو  ،که اي خواهراند  گفته
 نهــا عــذرآو از همــه  کــنم مــی خــواهرانم را بــه حجــاب و عفــت ســفارش... 

  .بگویند که ترا عفو نمودیم یند وآامید است که سر قبرم  ،خواهم می
  

  )تهران 1346 – 1365( حمیدرضا حسینیسید  شهید 
تر از خون من است، حجابتان را رعایت کنیـد و   حجاب شما کوبنده ،خواهرانم

  . که نماز را فراموش نکنید خواهم می از شماها
  

  )کازرون 1340 – 1362( سیدمحمد شفیع حسینی شهید 
و حجابتان . شما همچون فاطمه زهرا محکم و استوار و صبور باشید ،خواهرانم

بـا حجابتـان از    ،از خون من اسـت  تر کوبندهحجاب شما  ،خواهرانم .را حفظ کنید
  .خون شهدا حفاظت کنید

 
  )بیرجند 1344 – 1361( سیدهاشم حسینی شهید 

اي خواهران مبارز، بهترین زینت براي شما حفظ حجـاب اسـت و اي خـواهر،    
  .اندازد می لرزهه سیاهی چادر تو بیشتر از سرخی خون شهیدان دشمن را ب

 
  )مشهد 1343 – 1365( یحیی حسینیسید  شهید 

در ایـن راه   )ع(مدم کـه امـام حسـین   آاما تو همسرم، خدا را شکر کن به راهی 
ات گذاشـته   که بر عهده راولیتی سئجان عزیزش را فدا کرد و تو باید بعد از من م
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به نحـو احسـن    واین راه باشی دهنده  ادامه یعنی ،]به خوبی انجام دهی[ شود می
چـون   ،در امـر حفـظ حجـاب کوشـا باشـی      کـنم  میانجام وظیفه نمایی و توصیه 

  .تر از خون من است حجاب تو کوبنده
  

  )رودبار 1346 – 1365(سید یوسف حسینی  شهید 
  .از خون من است تر کوبندهحجاب تو  م،خواهر

  
  )کرج 1345 – 1362( سیداحمد حسینی پنجکی شهید 

خواهران عزیزم، شما سعی کنید حجاب خود را حفظ کنید چون حجاب شما 
است و عفـت و پاکـدامنی شـما اسـالم را در دنیـا سـرافراز        تر کوبندهاز خون من 

  .کند می
  

  )قم 1345 – 1362( کاشانی ابوالفضل حسینی سید  شهید 
 هـاي ایـن بـرادر کوچکشـان را     کـه توصـیه   خواهم میو از خواهران مهربانم ... 

حجابشـان را حفـظ کننـد کـه ایـن پوشـش سـیاه آنهـا          1جامه عمل پوشـانده و 
سـنگر اسـت و بـا حفـظ آن،      ،تر از خون سرخ من است و این جامه سـیاه  کوبنده

  .سنگر آغشته به خون برادرتان را حفظ کنید
  

  )شهرکرد 1347 – 1365( کمال حسینی کاکلکیسید شهید 
پـس   ،از خون من است تر کوبندهبدانید که حجاب شما  ،خواهران شما اما و... 
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 در حفظ حجاب خود کوشـا باشـید و   ،خواهید خون شهیدان پایمال نشود می اگر
  .برادر کنید یاد گونه زینب
  

  )قم 1345 – 1366( مجرد اصغر حسینی علی شهید 
حجاب خود را حفظ کنید و فرزندان خود را طوري پـرورش دهیـد    ،خواهرانم

  .باشند که حامی دین
  

 )فسا 1343 – 1362( حورپرورعبداهللا  شهید 
  .خون من است از تر کوبندهحجابت را حفظ کن که حجاب تو  ،خواهرم

  
  )اقلید 1340 – 1362( ذکراهللا حیدري شهید 

کـه   که حجابتان راحفظ کنیـد  خواهم می شما و اي خواهرانم و همسرم، از... 
  .است تر کوبندهحجاب شما از خون من 

 
  )آباد نجف 1321 – 1362(خلیل حیدریان  شهید 

تر از خون من است و تو حجـاب خـود را    خواهر حزب اللّهی، حجاب تو کوبنده
  .اي اي را گرفته باید حفظ کنی و با تقوا باشی و تو با حجاب خودت گوشه

 
 )شهر زرین 1344 – 1361( هاردنگیحسن خادمی سید  شهید 

و اما تو اي خواهر مومنه و متعهد که حجاب تو سنگر وقار و زینت توست و ... 
 این سنگر را که عظمت اسـالم  ،باشد می خصم  از خون شهیدان بر دهان تر کوبنده

 .باشد حفظ کن و خود نمونه بارزي باش براي دیگران می
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  )اصفهان 1345 – 1365(خاك نگار خاص اهللا  عزت شهید 
شـما را   کـنم  مـی  وصیت ،از خون من است تر کوبندهاي خواهران حجاب شما 
  .)س(به تقوي و سیره فاطمه زهرا

  
  )اسفراین 1339 – 1363( عبدالخالق خلیق پرتان شهید 

از شـهادت بنـده حقیـر     تـر  کوبندهخواهران و خواهران حزب اهللا، حجاب شما 
نگـران   ،برادرتـان کـه در راه خداونـد قربـانی شـده     امیدوارم که از شهادت . است

 .نباشید و در مجالس بنده جهت کوري چشم دشمن اسالم، شیرینی پخش کنید
  

  )مبارکه 1340 – 1365( خلیلیاهللا  فضلسید  شهید 
حجاب خود مشت محکمی بر دهان دشمنان اسـالم  ا ب ،اي همسرم اما تو و... 

  .از خون من است تر کوبندهبدان که حجاب تو  ،اي همسرم .بزن
  

  )برخوارومیمه 1345 – 1362( رضا خوبان شهید 
بر شماست حفظ حجابتان، چرا که حجاب شما نافذتر از خـون مـن اسـت در    

  .سرکوبی استکبار جهانی
  

 )قم 1346 – 1365( عباس خیر اندیش شهید 
از خـون مـن    تـر  کوبنـده دانید حجـاب شـما    می نچنان کهآ ،خواهران مهربانم

  .شهید است
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  )اصفهان 1338 -1361( دادخواه یدرح شهید 
  .از سالح من است تر کوبندهخواهران عزیز، حجاب شما 

  
  )قم 1343 – 1362( دانا) رضا(شاپور  شهید 

که حجاب خودتان را حفـظ کنیـد کـه     کنم میو به خواهران عزیزم توصیه ... 
  .از جنگ یک رزمنده با دشمن است تر کوبندهحجاب زن 

  
  )تهران 1347 – 1362( حمیدرضا داورزنی شهید 

که سنگر حجاب خود را محکـم حفـظ کننـد     کنم میو به خواهرانم توصیه ... 
  .که حجاب شما نیز همانند خون شهید است

 
  )مبارکه 1342 – 1362(داریوش درخش  شهید 

کـه   )س(از خون من است؛ درس از حضرت زهرا تر کوبندهحجاب تو اي خواهر، 
 .الگوي شماست بگیرید

  
  )اندیمشک 1316 -1365(درویش عالی دریکوندي  شهید 

 سرخیتر از  همسرم، دخترم و خواهرانم، بدانید که سیاهی حجاب شما رنگین
  .که دشمنان اسالم از آن هراس دارند ،خون من است

 
  )فالورجان 1344 – 1366( عبدالعظیم دهقان شهید 

هایتـان را هـم بیاوریـد و تنهـا      ییـد بچـه  آ من مـی مزار  وقتی بر سر ،خواهرانم
از خـون مـن    تـر  کوبنـده خواهش من از شما خواهران این است که حجـاب شـما   
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  .است
  

  )کاشان 1329 – 1361(پور  ذوالفقار ذوالفقار شهید 
کـه   نمـایم  مـی  به خواهران جامعه اسالمی و حکومـت اسـالمی ایـران توصـیه    

دشـمن   چرا کـه حجـاب آنهـا در نظـر     حجاب خویش را بشدت نگهداري نمایند،
 .از خون شهید است تر کوبنده
  

  )سمنان 1346 – 1366( لفقارخانیاناعباس ذو شهید 
کننـد و ماننـد زینـب     حجابشان را حفـظ  خواهم می خواهران عزیز و دینی از

   .از خون سرخ من است تر کوبندهان شاستوار باشند که حجاب
  

  )بهار 1341 – 1365( پی عبدالرحیم راه شهید 
شنا باشید و حجـاب اسـالمی   آ امیدوارم به وظایف خودتان ،و شما خواهرانم... 

  .از خون سرخ شهدا است تر کوبندهرا رعایت نمایید که 
  

  )آستانه اشرفیه 1347 – 1367( عسگر راه پیما شهید 
اسـتوار   رسـوگ بـراد   وصیتم به شما خواهرانم این است که همچون زینب در

حفظ کنید که حجاب شما  خوذ راحجاب  یزیدیان زمان را رسوا سازید و باشید و
  .از خون من است تر کوبنده
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  )تهران 1345 – 1365( داود رحیمی شهید 
کـه حجابتـان را حفـظ کنیـد، کـه       خواهم می خواهران عزیزم، عاجزانه از شما

  .حجاب شما بیشتر از خون ما براي انقالب ارزشمند است
 

  )شهرکرد 1348 – 1367( عبداالحد رحیمی کاکلکی شهید 
  خـون مـن   از تر کوبنده رعایت کنید که حجاب شما حجابتان را  خواهرانم و... 
  .است
  

 )تهران 1341 – 1361( سیدمحمدحسین رسول مطهري شهید 
بر خواهران است ضـمن رعایـت حجـاب اسـالمی خـود کـه از خـون تمـامی         

راه راست دعـوت کـرده   ه دختران و زنان منحرف را ب ،شهیدان پربارتر و برتر است
  .یندآ نها برآو جلوي 

  
  )تهران 1345 – 1364( رسول رسولی شهید 

که حجابتان را حفـظ کنیـد کـه     خواهم میم ا در پایان، از تمام خواهران دینی
 .تر از خون ما است کوبنده
  

  )سمیرم 1345 – 1364( خداخواست رضایی شهید 
تـر از خـون    رسانان خون شهیدتان باشید که حجابتان کوبنـده خواهرانم، پیام 

  .من است و حجاب تو سنگر تو است
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  )برخوارومیمه 1345 – 1362( آبادي حیدرعلی رضایی حاجی شهید 
گویم که حجـاب اسـالمی را رعایـت کنیـد،      به خواهرانم این چند کلمه را می

  .از خون ما است تر کوبندهچونکه حجاب شما 
 

  )شیراز 1345 – 1364( عبدالرحیم رنجبر شهید 
چون حجاب سیاه شـما  . که حجاب را رعایت کنند خواهم می و از خواهران... 
  .از خون سرخ من است تر کوبنده
  

  )جهرم 1349 – 1365( داریوش روستا شهید 
و اما خواهران عزیزم، مـرا ببخشـید کـه بـرادر خـوبی بـراي شـما نبـودم و         ... 

  .است تر کوبندهخواهش من این است که، بدانید حجابتان از خون من 
 

  )فسا 1346 – 1367( میانده عبداهللا روستا شهید 
  .خون من است از تر کوبندهخواهرانم فقط حجاب شما 

  
  )تبریز 1345 – 1365( رهانی) اکبر(داود  شهید 

د متـذکر بشـوم کـه حفـظ حجابتـان      اي خواهران حزب الهی، اگر اجازه بدهی
  .تر از شهادت ماست مهم
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  )داراب 1346 – 1362( داراب زارع شهید 
 1]کن[رعایت حجاب . فاطمه عزیزم، حجاب تو کوبنده است در مقابل منافقان

  .و براي دیگر خواهران الگو و نمونه باش
  

  )اردکان 1347 – 1364( زارع علی بیگ) ابراهیم(رضا  شهید 
از خون شهید  تر کوبندهاي خواهران من حجابتان را نگهدارید که حجاب شما 

  .است
  

  )قروه 1340 – 1362( عبداهللا زارعی هیدش 
 زینـت مـایی و افتخـار بـرادرت     دانـی کـه تـو    می جان اما خواهر بزرگم فاطمه

و نیز وصیت خواستم با ت می اي چند کلمه رود می باشی فلذا من امکان شهادتم می
مـرا   ،ایم و امکان دارد که تو را مواقعی ناراحت کـرده باشـم   کنم با هم بسیار بوده

و  هـم خـود   ،ببخش و حاللم کن و باید به یاد داشته باشی که حجاب را همـواره 
همـان   ،شبا حجابتان راه مرا در خـوی  هم فرزندانت رعایت نمایید و با عبادتتان و

  .راه خونین حسین را ادامه دهید
  

  )کبودرآهنگ 1343 – 1365( سجادعلی زارعی افروخته شهید 
سعی کن حجابت را حفـظ   ،از خون من است تر کوبندهخواهر عزیز، حجاب تو 

  .کنی
  

                                                             
 بکنی: وصیتدر اصل  -1
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  )لنگرود 1348 – 1365( رضا زایر رضایی سراجاري شهید 
که حجاب خود را حفظ کنند، که این حجـاب   خواهم می از خواهران و مادران

شما مشتی محکم به دهان دشمنان اسالم است، که از خون سرخ من حجاب تـو  
  .تر است اي خواهر محکم
  

  )جرقویه 1339 – 1365( صفرعلی زمانی چریانی شهید 
نهـا  آکه حجاب خود را حفظ کنند چرا که حجـاب   خواهم می و از خواهرانم... 

   .است تر کوبندهاز خون من 
 

  )تهران 1347 – 1365( ییان کچومثقالی رمضانعلی زواره شهید 
تـوان بـه    خواهران، این را بدانید که فقط در چهارچوب اسـالم اسـت کـه مـی    

گـردد   و ایـن میسـر نمـی    1صفت نبود ریسمان الهی چنگ زد و از نامردان حیوان 
  .حجاب تو واالتر و باالتر از خون سرخ من است. مگر در لواي حجاب

 
  )آزادشهر 1340 – 1365(عزیز سارانی  شهید 

و سفارش من به خواهران این است که حجاب اسالمی را رعایت کننـد کـه   ... 
   از خون ماست تر کوبندهحجابشان 

 
  )اسدآباد 1346 – 1364( عبدالرضا سالمی شهید 

  .است تر کوبندهحجاب تو از خون سرخ من ، خواهرم

                                                             
 این بود: وصیتدر اصل  -1
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  )آباده 1343 – 1364( عبدالرسول سبزوي شهید 
هر چند که برادري در حق شما نکردم ولی مرا به خـوبی   ،اي خواهران گرامی

حجـاب شـما    کـه حجاب خـود را حفـظ کنیـد     ؛و وصیتی که دارم خود ببخشید
  .برابر دشمنان اسالم استدر   از خون من تر کوبنده
  

  )تهران 1317 – 1362( یدعبداهللا سجادیانشهید س 
از حجـاب سـیاه   حجاب خود را حفظ کنید که استعمار  ،اي خواهران اسالمی

  .ترسد می است تر از خون من رنگینکه تو 
  

  )شهردره 1340 -1367( سجاديلی ع شهید 
 ؛هـی اسـت  لّال  در رابطه با خواهران حـزب  ،خواستم تذکر دهم می اي که لهئمس

ل باشـید و چـه شـعار صـحیحی     ئاین که به حجاب خیلی خیلی بیشتر اهمیت قا
از سرخی خون مـن   تر کوبندهسیاهی حجاب تو  ،اي خواهر من ،گوید است که می

   .است
  

  )خمین 1345 – 1363( عبداهللا سرلک شهید 
تنها خواهشم از شما  ،در این دنیا زندگی کنید وار زینبخواهرانم امیدوارم که 

  .است تر کوبندهزیرا که حجاب شما از خون من براي دشمن  ،حجاب شماست
 

  )تهران 1340 – 1366( داود سروري شهید 
که حجاب اسالمی خود را حفـظ کنیـد، زیـرا     خواهم می مادر و خواهر، از شما
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  .از خون من است تر کوبندهکه حجاب شما 
  

  )آق قال 1343 – 1360( رمضان سلطانی شهید 
و سخنی با مادر و خواهرم، همه جا حجـاب اسـالمی خـود را کـامالً حفـظ      ... 
  .باشد می از خون من تر کوبندهچونکه حجاب تو اي مادر و اي خواهر،  ،نمایید
  

  )جرقویه 1346 – 1362(عبدالحسین سلمانی باصیري  شهید 
کـه حجـاب شـما از خـون سـرخ مـن        ،خواهرانم در حفظ حجاب کوشا باشند

  .است تر کوبنده
  

  )تبریز 1343 – 1362( رضا سلیمی قراملکی شهید 
و خواهران با رعایت حجاب خود، که حجابشان از خون بهتر و مؤثّرتر است، ... 
  .به اسالم خدمت نمایند وار زینب
 

  )اهواز 1346 – 1365( عاشور سواري شهید 
زنـی  . که با حجاب خود خون شهدا را حفـظ کننـد   خواهم می و از خواهران... 

  .که بدون حجاب و عفت است مثل غذایی بدون نمک است
از  تـر  کوبنـده شان را حفظ کنند که حجابشان بکه حجا خواهم می خواهران... 

  .خون شهید است
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  )رودان 1350 – 1365( جغینی  سیاديعبداهللا شهید 
شما با حجاب . است  خون من از تر کوبندهحجت، حجاب شما  عزیز اي خواهر

  .بعثی بزنید متجاوز  دهان بر  توانی ضربه محکمی می خود
  

  )زرندیه 1336 – 1362( رضا شایسته شهید 
است و دشـمن از  » باالتر«شما خواهرم، سیاهی چادرت و حجابت از خون من 

یک سنگر محکمی است که در ) حجاب(سیاهی چادرت بیشتر ترس دارد و چادر 
  .بینی سنگر، هیچ آسیبی نمی داخل آن

  
   )جرقویه 1348 – 1365(خسرو شجاعی واژنانی  شهید 

اي خواهران عزیزم، امیدوارم که حجاب اسـالمی خـود را رعایـت کنیـد و بـه      
و حجـاب تـو از خـون و     چنان مشتی بر دهان منافقان بکوبی ،وسیله حجاب خود

  :فرمودتر است، چون به قول رزمنده عزیز که  سالح من برنده
  :اي زن، به تو از فاطمه اینگونه خطاب است
  .زینت زن حفظ حجاب است ترین ارزنده

  
  )اصفهان 1341 – 1361( رسول شریفی جروکانی شهید 

که حجابتان را حفظ کنید که حجاب شـما   خواهم می شما خواهرانم ]از[و  ...
  .باشد می تر از خون من کوبنده
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  )بروجن 1347 – 1363( لمهی عبدالحسین شریف شهید 
ن این اسـت کـه حجـاب خـود را کـه      آیک کلمه هم به کلیه خواهران دارم و 

  .از خون من است حفظ کنند تر کوبنده
  

 )کاشان 1350 – 1363(زاده  رضا شمسی شهید 
کـه پیـام    خـواهم  مـی و اما سخنی با شما خواهران بزرگـوارم دارم، از شـما   ... 

  .خونم را به جامعه برسانید و با حفظ حجاب خود از خونم پاسداري بنمایید
  

  )اقلید 1345 – 1362( زین العابدین شهریاري شهید 
و این وصیتم را جامعه عمـل بپوشـانید، حجابتـان را رعایـت کنیـد، چـون       ... 

  .تر از خون من است حجاب شما رنگین
  

  )کازرون 1347 – 1365(زاده  حیدر شیرویس شهید 
خواهر، امید است که شما هم در نبودن من ناراحت نباشید و حجاب اسـالمی  

  .است تر کوبندهرا رعایت کنید، چونکه حجاب شما از خون شهدا  
  

  )فردوس 1347 – 1365( عباس صالحی شهید 
و ...  .اي خواهرانم، در مرگم صبر را پیشه سازید و حجاب خود را حفظ کنیـد 

صـبور باشـید و صـبر را     )س(خواهرانم این است که همچـون زینـب   پیامم به شما
ـ     ،پیشه کنید و با حفظ حجاب کامل خـویش  خـاك  ه پـوزه اسـتکبار جهـانی را ب

 .از خون شهید است تر کوبندهبمالید و بدانید که حجاب شما 
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 )مشهد 1341 – 1364( رجب صانعی داغیان شهید 
کـه حجـاب خـویش را حفـظ      ،به خواهران مسلمان کره زمین کنم میوصیت 

  .تر است چون سیاهی حجابشان از خون سرخ شهدا رنگین ،کنند
  

  )تهران 1346 – 1365( سعید صدیق شهید 
تر از خـون رنگـین مـن اسـت،      و اما اي خواهران من، حجاب شماها کوبنده... 

 .حجاب خودتان را حفظ کنید
  

  )مشهد 1345 – 1365( محسن صفريسید  شهید 
تر از خون من است و بدان که دامن  بدان که حجاب تو کوبنده خواهرم، این را

. تواند فرزندانی براي یـاري اسـالم بـه جامعـه مسـلمین تحویـل دهـد        پاك تو می
  .افزون عنایت فرماید خداوند به شما توفیق روز

  
  )تهران 1348 – 1365( سیدمحمدرضا طباطبایی شهید 

یادتان نرود که حجـاب را یـک    .از خون من است تر کوبندهحجاب تو  ،خواهرم
  .لحظه از خودتان دور نکنید

  
  )اردستان 1349 – 1367(  طباطبایی شیرازانیاهللا سیدحجت شهید 

زندگی کنند و فرزنـدان خـود را    وار زینبکه  خواهم می و از خواهران عزیزم... 
 ،با ایمان و تقوا تقدیم جامعه اسالمی نمایند و حجاب اسالمی خود را حفظ کنیـد 

  .باشد می از خون سرخ برادر شهیدتان تر کوبندهزیرا حجاب شما 
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  )اردکان 1344 – 1363( عقدا عبدالحمید طباییسید شهید 
حفظ کنید که حجـاب شـما    وصیتم به خواهران این است که حجاب را کامالً

  .از خون سرخ شهیدان است و اي خواهرم حجاب تو، جهاد تو است تر کوبنده
  

  )مشهد 1341 – 1362( خلیل ظفرتوتون نیا شهید 
گویم حجاب اسالمی را رعایـت کنیـد کـه حجـاب و      می خواهران عزیزم، قبالً

  .تر است نزد خداي تبارك و تعالی عفت شما خواهران خوبم از خون ما مبارك
  

  )داراب 1344 – 1363( عاشورياهللا  ذبیح شهید 
باشـند خـواهش دارم کـه     مـی  خـون شـهدا  رسـان   پیام از خواهران محترم که

  .از خون سرخ شهید است تر کوبندهحجاب اسالمی را رعایت کنند، که حجاب 
 

  )کاشان 1349 – 1365(زاده مقدمی  حمیدرضا عباس شهید 
  .که حجاب را حفظ کن کنم میو به خواهرم توصیه ... 
  .هرگز نگذار که پرده عفت و حجابت کنار زده شود ...
  .تر از سرخی خون من است حجاب تو کوبنده سیاهی و ...
 

  )شاهرود 1349 – 1365( عباسعلی عرب خالقی شهید 
 تـر  کوبنـده حجاب خود را حفظ کنید که حجاب شما از خـون مـن    ،خواهرانم

  .است
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  )تهران 1344 – 1362( سیدمحمد عزیزآبادي فراهانی شهید 
که حجاب شـما از خـون    ،حجابتان را حفظ کنید ،و تو اي خواهرم و مادرم... 

  .است تر کوبندهمن 
  

  )دهدشت 1344 – 1366( مال اخوند شیروان عزیزي شهید 
از خـون   تـر  کوبنـده حجاب خود را حفظ کنید که حجاب تـو   ،خواهران عزیزم

  .من است
  

 )یزد 1345 – 1367( سعید عطابخش شهید 
اسـت، از  تر از سـرخی خـون مـن     اما شما خواهرانم، سیاهی چادر شما کوبنده
  .شما استدعا دارم که حجاب خود را حفظ کنید

  
  )شاهرود 1347 – 1366( عباس علم شاهی شهید 

که حجاب شـما   ،که حجاب اسالمی را رعایت کرده خواهم می و از خواهران... 
  .از خون من براي دشمنان است تر کوبنده
 

  )محالت 1344 – 1361( حسین علويسید  شهید 
  . از سرخی خون من است تر کوبندهحجاب تو  ،خواهرم
  )آباد علی 1342 – 1361( خلیل علی آبادي شهید 

از  تـر  کوبندهحجاب اسالمی را کامال حفظ کنید، چونکه حجاب تو اي خواهر، 
  .باشد می خون من
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  )اردستان 1340 – 1363( انیترمضانعلی علیانی نیس شهید 
که همان سفارش انبیـاء و پیـامبران و رهبـر     ،به شما کنم میو اما سفارش ... 

تـر از   که حجاب اسالمی را رعایت کنید، زیرا حجاب شـما پـر ارزش   ،انقالب است
  .خون من است

  
 )گلپایگان 1346 – 1364( عباسعلی علیشاهی شهید 

  :و شما خواهران امت حق... 
  اي زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است

  اب استـجـفظ حـت زن حـنـرین زیـت دهـارزن
 تـر  کوبنـده چون سیاهی چادر تو از خـون سـرخ مـن     ،حجابتان را حفظ کنید

  .سیبی به شما نرسدآو همگی پشتیبان والیت فقیه باشید تا . است
 

 )شهرري 1345 – 1362( حمیدرضا غضنفري شهید 
و اما خواهرم، حجابت را حفظ کن که سیاهی حجابـت از خـون سـرخ مـن     ... 
  .تر است رنگین
  

 )مشهد 1344 – 1364( مقدم رمضانعلی غالمی  شهید 
کـه   ،خواهر عزیزم و دیگر خواهرهاي همشهري، حجاب خـود را حفـظ کنیـد   

  .جنگند تر از سالحی است که در جبهه برادرهایت با آن می حجاب شما کوبنده
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 )شهرکرد 1344 – 1363( شهریار غالمی هفشجانی شهید 
حجابتـان را حفـظ کنیـد کـه      و یدباشـ  گونـه  زینب ،اي خواهر مهربانم تو و... 

  .از خون من است تر کوبندهحجاب شما 
  

  )تهران 1314 -1362( فتحی رمضان شهید 
ام، همیشه و در تمامی لحظات زنـدگی خـود، حجـاب خـود را      دختران گرامی

  .تر از سرخی خون من است حفظ کنید که حجاب شما کوبنده
 

 )اقلید 1348 – 1365( ورث فرامرزيمطه شهید 
پیشـه  عفـت را   )س(که ماننـد رهبرتـان زینـب    خواهم می و از شما خواهرانم... 

بسازید همیشه نماز بخوانید و روزه بگیرید و دسـتورات رهبرتـان را اطاعـت     خود
زیرا حجاب شـما بـراي دشـمن از     ،حجاب را رعایت کنید ،کنید و هر جا هستید

  .است تر کوبندهخون من هم 
  

  )میبد 1350 – 1367( عبد الرضا فالح مهرجردي شهید 
پس اي خواهر مـن   ،از خون سرخ من است تر کوبندهسیاهی چادر تو  ،خواهرم

  .رعایت کن را این شهداي اسالم جامه عمل بپوشان و حجاب اسالمی پیام به
  

  )شهرري 1346 – 1362( علی قاضیسید  شهید 
امیدوارم کـه بـا حفـظ حجـاب     طلبم،  می از شما حاللیت ،اي خواهران عزیزم

اي  :چرا که پیام شهیدان این اسـت  ،ن مبارزه کنیدآخودتان با دشمنان دین و قر
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  .تر از خون من است حجاب تو کوبنده »سیاهی« ،خواهر
 

 )اردبیل 1350 – 1372( سیدقدیر قدیري شهید 
پـس تـو از حجـاب خـود سـخت       ،حجاب تـو سـالح توسـت    ،و اي خواهرم... 

  .تر از سالح یک رزمنده است زیرا حجاب تو کوبنده ،مواظبت کن
  

  )آباد علی 1349 – 1365( عباس قربان چاه کبوتري شهید 
 ،که حجاب اسالمی را بطـور کامـل رعایـت کنیـد     خواهم می از شما خواهرانم

  .از خون ماست تر کوبندهزیرا که حفظ حجاب شما 
  

  )قوچان 1346 – 1362( رسول قربانپور شهید 
و حال شما اي خواهران، با حفظ حجاب، پاسدار خـون شـهدا باشـید، زیـرا     ... 

  از خون شهید است تر کوبندهحجاب تو 
  

  )قم 1349 – 1367( حیدر قربانی شهید 
تـر از خـون شـهید     حجاب خود را حفظ کنید، چون که حجاب شـما کوبنـده  

  .است
  

  )تهران 1346 – 1365( داغی قاضی فرمویی قره صفر شهید 
 صبر داشته باشـید و  )س(مانند حضرت زینب شما نیز ،نیز خواهران عزیزمو ... 
از خـون   تـر  کوبنـده زیـرا کـه حجـاب شـما      ،به حجابتان اهمیت دهیـد  وار زینب
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  .شهداست
 

  )جهرم 1342 – 1362( شعبانعلی کارگر جهرمی شهید 
  .کنید عایتن فرموده است رآکه قر ی راو حجاب اسالم ...
  .ریزد می روي زمین حجاب تو بهتر از خون من است که بر ،اي خواهر... 
 

  )اصفهان 1342 – 1360( عباس کرد آبادي شهید 
 ،)س(دهنـدگان راه زینــب   شـما اي ادامـه   ،سـخنی کوتـاه بـا خـواهران عزیـزم     

از خود یـک زن واقعـی    امیدوارم که شما خود را با جامعه اسالمی تطبیق دهید و
  .از خون ماست تر کوبندهبدانید که حجاب شما  زندگی کنید و گونه زینب. بسازید
  

  )شهر زرین 1343 – 1362( سعید کریمی بهجت آبادي شهید 
از خون من اسـت، حجـاب را    تر کوبندهحجاب شما ! و اما شما اي خواهرانم... 

  .همچون تا بحال حضور داشته باشید  هاي انقالب حفظ کنید و در تمام صحنه
  

  )اهواز 1342 – 1361( سعید کوتی شهید 
  .تر از خون سرخ من است خواهرم حجاب تو کوبنده

 
  )اقلید 1342 – 1361(  گرامیعبداهللا شهید 

کـه حجابتـان را حفـظ     ،و اما از شما خواهران عزیزم تقاضاي عاجزانـه دارم ... 
کنید زیرا حجاب شما مانند سد فوالدینی اسـت بـر سـر راه ابرقـدرتهاي شـرق و      

  .مالد می نها را به خاكآغرب و پوزه 
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  )قم 1344 – 1362( عبداهللا گرایی شهید 
  .از خون من است تر کوبندهولی خواهران عزیزم این را بدانید که حجاب شما 

 
  )المرد 1349 – 1365( حیدر گردون شهید 

و شما با حفظ حجـاب خودتـان دشـمن را سـرکوب کنیـد و ایـن سـیاهی        ... 
باشـد و سـیاهی حجـاب شـما      مـی  خون شـهیدان رسان  پیام حجاب شماست که

  .باشد می از سرخی خون من تر کوبنده
  

  )اصفهان 1342 – 1361( عباس گرشاسبی شهید 
از خـون شـهیدان    تـر  کوبندهچرا که  ،حجاب خود را حفظ کنید ،اي خواهران

  .است
  

  )تبریز 1347 – 1364( رضا گلولیانسید  شهید 
امیدوارم که همچون سالهاي گذشـته در پیشـبرد اهـداف     ،و شما خواهرانم... 

 ،چـون گریـه   ،اسالم کوشا باشید و بخاطر جـدایی برادرتـان گریـه و زاري نکنیـد    
بر مظلومین کربال و  ،گریید می پس اگر ،کند می دشمنان من و اسالم را خوشحال

میدوارم با حفـظ  ا ،هایی که برایتان دارم گریه کنید و تنها وصیت ءالشهداسید  به
جهـاد   ،ري بزرگترین جهاد زنآ .تان مرا از خود راضی نمایید قلبی عفافحجاب و 

از خون ریختـه شـده از رگهـاي     تر کوبندهبا حجاب است و بدانید که حجاب شما 
  .باشد می من
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  )آشتیان 1348 – 1365( صفرعلی گودرزي شهید 
کـه حجـاب کامـل اسـالمی را      خـواهم  مـی ضمن از شما خواهران محتـرم   در

 تـر  کوبنـده خواهرم حجاب تو  :فرماید که امام امت می  همچنین که ،رعایت نمایید
  .خون شهداست از

  
  )ممسنی 1350 – 1363( عبدالرضا گودرزي شهید 

ـ  ،اما تو اي خواهر  ،خـوبی انجـام دهیـد   ه بعد از شهادت من رسالت زینب را ب
  .کوبد می از سالح من است که به قلب دشمن تر کوبندهچونکه حجاب تو 

  
  )تهران 1343 – 1365( سعید محسنیسید  شهید 

خواهران عزیزم، خدا را هیچگاه فراموش نکنید و مانند گذشته حجاب و عفت 
ایـن مصـیبت نیـز صـبر کنیـد و بدانیـد        و پاکدامنی خودتان را حفظ کنید و بـر 

  .حجاب شما از خون من تاثیرش بیشتر است
  

  )فیروزآباد 1341 – 1361(پور  داود محمدي شهید 
و تو اي خواهر مسلمان، همه جا حجاب اسالمی خود را کـامالً حفـظ کـن،    ... 

  .باشد می از خون من تر کوبندهچونکه حجاب تو اي مادر و خواهر مسلمان، 
  

 )تبریز 1347 – 1366( عبدالواحد محمدي هیق شهید 
بـودن خودتـان را    وار زینـب که رسالت  ن رسیدهآحال وقت  ،مادر و خواهرانم

له ئمسـ  ،استوار و پاینده باشید و ارشادگر کربالي امروز ایران باشـید  ،نشان دهید
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  .از خون سرخ شهداست تر کوبندهحجاب را رعایت کنید که حجابهاي شما 
  

  )اصفهان 1327 – 1363( عباس محمودي قهساره شهید 
در درجه اول حجاب اسالمی و بعد صبر انقالبی داشته باشید  ،و اما دختران... 

 دتوانی نجا که میآاست و اگر ممکن است تا  تر کوبندهکه حجاب شما از خون من 
ن آبعد از این به مکتب الزهرا بروید و هدفتان این باشد که براي اسالم و براي قـر 

 .جامعه کمک کنیده ب
  

  )تهران 1349 – 1365( سیدمسعود محمودي کلور شهید 
رعایـت حجـاب و    ،از شـهادت مـن اسـت    تـر  کوبندهنچه که آ ،خواهران عزیزم

  .تان است عفت
  

  )تهران 1344 – 1361( سعیدرضا مرادي شهید 
که حجابت را حفظ کنی و این را بدان که حجاب  خواهم می اي خواهرم، از تو

  . از خون من است تر کوبندهتو 
  

  )مشهد 1344 – 1365(غالمرضا مرادي  شهید 
و خواهش دیگرم از خواهران عزیزم این است که حجابشان را رعایت کننـد  ... 

تر است و نیز هرگز وقتـی بـه خـارج از     برندهنان از خون من آ و بدانند که حجاب
رونــد خــود را خوشــبو و زینــت نکننــد و نصــیحتم و خواهشــم از زن   خانــه مــی

  .له استئداداشهاي عزیزم هم همین دو مس
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  تو از فاطمه اینگونه خطاب استه اي زن ب
  ظ حجاب استـت زن حفـــترین زین ارزنده

  
 )گلپایگان 1346 – 1364( زین العابدین مرجانی شهید 

تر است از سالح من بـراي دشـمن، و بایـد     و اما خواهر، حجاب تو خطرناك... 
  .مرگ به صورت شهادت را بالشرط قبول نماییم

 
  )یاسوج 1348 – 1365( سیدمحمدحسن معتقدي شهید 

اما امیدوارم کـه   ،شوید می دانم که زیاد براي من ناراحت می ،خواهرانم و اما... 
 تـر  کوبنـده مرا حالل کنید و لباس سیاه نپوشید و حجاب خود را حفظ کنید زیرا 

  .از سالح من است
  

  )الرستان 1341 – 1361( درویش معزي شهید 
و تقاضـاي بخشـش    خواهم میسخنی چند با خواهرانم، من از شما نیز پوزش 

دارم و این وصیت را از برادر حقیرتان قبـول کنیـد کـه همیشـه حجـاب خـود را       
   .از خون من است تر کوبندهحفظ کنید که خواهرم، حجاب تو 

 
  )اقلید 1349 – 1367( سعید مقدسی شهید 

کنید این اسـت   می تنها سفارشم به شما خواهرانم که در مکتب اسالم زندگی
از خـون   تـر  کوبنـده رعایت فرمایید، زیرا حجـاب شـما    حجاب خود را کامالً ]که[

  .رنگین من است و این نداي تمام شهداي اسالم است
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  )قم 1345 – 1365( سیدحسن مقیمی شهید 
تـر از خـون    چون حجاب شما کوبنده ،حجاب خودتان را حفظ کنید خواهرانم

   .وار مبارزه کنید زندگی کنید و زینب  سرخ من است و چون زینب
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  حجاب وپرورش وتربیت فرزندان: فصل چهارم    
  

  )جهرم 1344 – 1366( فرد بیاريآعبدالکریم  شهید 
ن آرا با اسـالم و قـر   وا تربیت کنید و وار زینبامیدوارم که فرزندم الهام را  و... 

حفـظ   چـون بـا   ،همه جا حفظ کنی ود را نیز درخحجاب  شنا سازي وآعبادت  و
  .زنید می اي محکم به دهان منافقین حجاب خود ضربه

 
  )0001343  – 1363( خسرو اسپندار شهید 

  .اول درسش را حجاب صحیح قرار بدهد ]...به دخترم بگویید[
حجـابی   را رعایت کنید و با فساد و بـی اي همه ملت، حجاب کامل اسالمی  ...

  .مبارزه کنید
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  )زنجان 1336 – 1365( ابراهیم اصغريشهید  
اسوه تقوا و عفت و حجاب باشید، من دوست ندارم در مرگم شـیون  ! خواهرانم
از تجمـل، دسـت    .شهیدان را به فرزنـدانتان بیاموزیـد   بلکه راه ما و. و زاري کنید

ـ . هسـتند  فـانی  همـه  برد، دنیا نمی از این چیزيکه هیچ کس  و بدانید بردارید  اب
   .همدیگر مهربان باشید، همدیگر را به تقوا و نظم و عفت و حجاب راهنمایی کنید

  
  )بافت 1343 – 1362( ابراهیم امیري شهید 

فارش دیگري که براي شما دارم این است که فرزندانم که امانت خـدا و  سو ... 
نهـا را  آ ،باشـد  می مادرشان و نها به عهده شماآمن هستند و بعد از من سرپرستی 

و نگذاریـد از خـط اسـالم     دن و اسـالم تربیـت کنیـ   آقر ظخوب و براي خدا و حف
راست و راهـی کـه رضـاي    به راه نها را آاهللا خداوند متعال ءکه انشا ،منحرف شوند
 نهـا بدهیـد،  آن و سـواد و نمـاز یـاد    آکنـد و درس قـر   مـی  هدایت ،خودش هست

  .ورید و پسرم را به مدرسه بفرستیدآبار  ادبدخترانم را باحجاب و با
  

  )محالت 1344 – 1365( سعید ایرانشاهی شهید 
کـدام  که فرزندانتان را خوب تربیت کنید و از هیچ  خواهم می از شما در پایان

و حجاب را نیـز   هایتان راه مرا ادامه دهند اگر نگذارید بچه شوم از شما راضی نمی
  .حفظ کنید

شوند که شما مسئولید و با  حجاب یا بدحجاب مبادا در آینده دختران شما بی
مبارزه کنید و نگذارید این عمـل زشـت در    سرسختانه و بد حجابی نیز حجابی بی

براي بر انداختن این کارهاي زشت و ناپسند کشـته   که من ،جامعه رواج پیدا کند
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  .شدم
  

  )میناب 1348 – 1365( عباس بازماندگان قشمی شهید 
مـردان بـا    بدانیـد کـه اگـر   . بدانید براي شما هم جهـاد اسـت   ،مادران مهربان

توانیـد ثـواب    می رسند شما هم می به شهادت  هایشان و تمام زحماتشان يایثارگر
نها و با تربیـت  آشما هم با حفظ حجاب و نگهداري اموال . شهادت را کسب کنید

  .فرزندانتان همان ثواب را خواهید داشت
ه هاي اهل بیـت  مروزي که خی زیرا. حجابتان را حفظ کنید: مادران وخواهران

 ختـر د  سکینه ،زنان برداشتند سر تش کشیدند و حجاب را ازآرا به  )ع(امام حسین
هــل مـن   « :گفـت  )س(زینب  اش حضرت به عمه )اباعبداهللا( )ع(امام حسین  حضرت

  ؟بپوشانم را  سرم  نآاي هست که بوسیله  یا پارچهآ »خرقـه یستریها راسی
ت اولین چیزي که شکای اهللا علیه، از مجلس یزید لعنه السالم در ازینب علیه و
  .برداشتن حجـاب بود ،کرد

اگر حجـابتان را حفظ نکنید فـرداي قیــامت جــواب فاطمــه     ،اي خـواهران
خواهیـد   چـه مـی   ]را[ )س(کبــري  و سکینـه دختــر اباعبــداهللا و زینــب    )س(زهرا

  ؟بدهید
 

 )کازرون 1346 – 1361( سردار پدیدار شهید 
بـاك بودیـد، شـما کـه      خواهران، شما که در انقالب اسالمی ایران شجاع و بی

 بسـته و زیـر تانـک    اید که نارنجک بـه کمـر   خود پرورش دادههایی در دامن  بچه
پیوندند، شـما نیـز    میاهللا  کنند و خودشان هم به لقا می روند و تانک را منهدم می

نباید اجر خودتان را ضایع کنید و باید حجاب اسالمی را رعایت کنید تا نسـلهاي  
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وجـود آیـد و   بعدي از شما پیروي کرده و یـک جامعـه اسـالمی بـه تمـام معنـا ب      
  .در آن دنیا رو سفید باشید )س(خودتان هم پیش حضرت فاطمه

  
  )دهدشت 1351 – 1365( خداویس پروزن شهید 

  .یک دختر باحجاب و مذهبی تربیت کنید ]را[و همچنین دختر بنده ... 
  

  )مشهد 1341 – 1360( عباسعلی پسندیده شهید 
باشـی، سـعی کـن کـه      خواهرم ماندگار، امیدوارم که از من نـاراحتی نداشـته  

ماننـد  نیـز  باشند و تو خود  )ع(و حسینراه ابوالفضل العباس دهنده  ادامه فرزندانت
  .در حجاب و زبانی برنده بر علیه دشمنان باشی )س(زینب
  

  )اردبیل 1346 – 1365( ابراهیم پورقهرمان شهید 
 دامـن  شـهیدان از   چون این خود را حفظ کنید، حجاب شما خواهران نیز و ...
  .اند یافته پرورش شماها
  

  )تهران 1346 – 1366( مجتبی تهوريسید  شهید 
خود را  که حجاب خود را فراموش نکنند و فرزندان خواهم می خواهران و از... 

خوب براي این جامعه تربیت کنند و مرا ببخشند از اینکه نتوانستم حـق بـرادري   
  .نها ادا کنمآرا بر 

   



 

  199      »دفتر دوم«حجـــــاب 
 

  )شیراز 1338 – 1365( جعفرياصغر  علی شهید 
شما خواهشمندم در مصیبتم گریه مکن که دشـمن   از ،همسرم چند کالمی با

نهـا  آبـه   ،بزرگ کـن  )ع(دخترانم را چون دختران حسین باش و وار زینب بخندد و
  .حجاب اسالمی بیاموز ن وآقر

  
  )برخوارومیمه 1345 – 1362( عباس جعفري کمشچه شهید 

حجـاب خـویش را حفـظ کـرده و فرزنـدان       خواهم می از کلیه خواهران عزیزم
   .زاده و زیر پرچم توحید بار بیاورندآنها را آتربیت کنند و  اسالم الیق براي

  
 )پاکدشت 1332 – 1366( حاجیه خدیجه جمشیدي شهید 

  .نمایم دختران عزیزم، شما را سفارش به حفظ حجاب می
کـه حجـاب خودتـان را رعایـت      کـنم  مـی و باز به دختران عزیزم سـفارش  ... 
  .نمایید
  

  )قم 1347 – 1364( قانی اله چهره صفی شهید 
همـانطور کـه    .]کنیـد [ سعی کنید که خواهرانم را باحجاب تربیـت  ،مادرجان

  :فرماید می )س(حضرت فاطمه
  اي زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است

  اب استـجـفظ حـزن ح ـتنـرین زیـت دهـارزن
   



 

 )3(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت       200

 

  )تهران 1332 – 1361( سهراب حسن بیگی بروجنی شهید 
از بچه عزیزم خوب مواظبت کن، او را مکتبی و پیرو خـط امـام بـار     ]همسرم[

بیاور، نماز و روزه و دیگر اعمال دینی را به او یاد بده، مخصوصاً حجاب را که بـی  
  .داده استقرار بی فاطمه در این مورد زیاد توجه 

و لباس سیاه نپوش و هرچه خـوبی و بـدي دیـدي     در شادي من گریه نکن... 
  .ات را برپا دار حاللم کن، حجابت را حفظ و نماز و روزه

 
  )کردکوي 1343 – 1367( باقر حسینیسید  شهید 

نیـز حفـظ    را با اسالم و انقالب و رهبریـت و ها  سعی کنید بچه ]پدر و مادرم[
  .نا کنیدآشاهللا  از همه مهمتر معرفت حجاب و عفت و

و  ،هـاي زمـان   سعی کن زینبی باشـی از زینـب  ): مریم(و تو اي خواهرجان ... 
ات و حفظ حجابت کوشـا بـاش و حـرف پـدر و      صبر را پیشه کن و در امور دینی

  .هاي کوچکتر را هم نصیحت کن مادر را گوش کن و بچه
شـنا کنیـد و در مـورد    آرا حتما با خط امـام  ها  بچه: پدرجان و مادر مهربان... 

یـا  (هـا   در ضـمن یکـی از بچـه   . نها تـذکر بدهیـد  آله نماز و حجاب خیلی به ئمس
ناهید و لیال را حتما باحجـاب  . وریدآموذن ببار  را سعی کنید) رحمان و یا یحیی

  .را توي جامعه سر بلند نگهداریدها  تربیت کنید و همه بچه
  

  )کرج 1341 – 1364( داوود درخشیده شهید 
  .و بعد از من سالح حجاب را برگیرد ]...کنید کهآنگونه بزرگ دخترم را [
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  )بافق 1339 – 1360( علی دهستانی بافقی شهید 
که صبر و مقاومـت   ؛و تو هم بخواه خواهم می از خداوند؛ همسرم  و اما تو اي... 

تربیـت کنـی و بـه فرزنـدم      وار زینـب به شما عنایت فرماید تا بتوانی فرزنـدانم را  
  .حجاب و تربیت اسالمی بیاموزي

  
  )مشهد 1322 – 1362( عباسعلی ذوالفقاري شهید 

 ،نمازتان را اول وقـت بجـا بیاوریـد    ،ن بخوانیدآقر ،و اما شما فرزندان عزیزم... 
  .حجابتان را حفظ کنید

  
  )کنگاور 1342 -1366(زاده  رضا رحمتی شهید 

و دخترم اسـماء را کـه هرچنـد یـک روز بیشـتر نتوانسـتم کنـار او بمـانم          ...
  .بزرگ شدي حجابت را کامال حفظ کن هر وقت .به حجاب کنم مینصیحت 

  
  )ممسنی 1324 – 1367( زال محمد زارع خضري شهید 

» ...« را رعایت کنند و به فرزنـدانم  از خواهرانم تقاضا دارم که حجاب اسالمی 
  .ما حجاب اسالمی باشند» ...«که  ]دارم[و از دخترانم تقاضا 

  
  )کازرون 1331 – 1365( شهید سید محمدصادق ساجدي 

 وار زینـب فرزنـدانم   1بـراي . و تو اي همسرم، در صورت شهادت حاللم کـن ... 
بسـیار  هـا   از بچـه . کـن، زیـرا خـدا بـا صـابران اسـت       پیشه سرپرست باش و صبر

                                                             
  با: وصیتدر اصل  -1
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نگذار انگل جامعه شوند، امید من این است که فردي باشـند اسـالم   مواظبت کن، 
شناس، مقلد امام و خودشان را آماده نبرد با آمریکاي جنایتکار کننـد و دختـرانم   

  .و آنها را باحجاب بار بیاور 1آمینه و سمیه را تربیت صحیح نما
  

 )کاشان 1338 – 1365( عباس سجاديسید  شهید 
در سن قانونی حجاب اسـالمی و نمـاز جماعـت و     ،خواهم میاز شما فرزندانم 

  .بدهید ،عموي گرامیتان ،مهديسید  دعا و گوش به فرمان مادرتان و برادر عزیزم
  

  )بجنورد 1321 – 1364( سمیعی) سمیع(اهللا  ذبیح شهید 
که حجابشان را در همـه جـا رعایـت کننـد و      کنم می و به فرزندانم وصیت... 

باشم و در قبر  درسهایشان را به نحو صحیح و مطلوب بخوانند تا من از آنها راضی
  .راحت و آسوده بخوابم

  
  )اراك 1341 – 1362( سیدمرتضی سیدي شهید 

شـکنتان، حجـاب خـود را     و دشمن ستیز هاي منافق با پنجه، خواهران مهربانم
نها را بـا  آفرزندانتان را با صبر و حوصله بیشتري بزرگ کنید و محکمتر بگیرید و 
 ی زینـت دهیـد کـه امیـدهاي    اسالماخالق  ]با[ نها راآورید و آعفت و بزرگوار بار 

  .ندا یندهآ
   

                                                             
 شما: وصیتدر اصل  -1
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  )شهرري 1344 – 1361( مقدمزاده  داود شیخ علی شهید 
اسـالمی  تربیت خواهرانم با شماست، سعی کنید با تعالیم  ]پدر و مادر عزیزم[

  .و باحجاب تربیتشان کنید
  

  )دهدشت 1335 – 1366( زاده مرتضی شیروديسید  شهید 
چون من در  ،که مرا حالل کنی و ببخشی خواهم می از تو ،و اما اي همسرم... 

زمان مجروح بودنم بسیار زحمت و تلخی کشیدم و نتوانستم شـوهر خـوبی بـراي    
و انتظـار دارم کـه شـما     خدا حالل کنیدکه مرا براي رضاي اهللا  ان شاء ،شما باشم

حفـظ   برومند باشـی و حجابـت را کـامالً   آهمچون سرور زنان باعفت و پاکدامن و 
نمایی و در نگهداري فرزندانم سعی و کوشش نمایی تـا اینکـه درد یتیمـی بـراي     

  .نها سخت نباشدآ
  

  )ابهر 1340 – 1361( سلمان صالحی شهید 
که باحجاب و مومن به اسالم باشد و راه مـرا   کنم می به دخترم سمیه سفارش

و هدفی غیر از این نداشتم، اگر خـدا قبـول کنـد،    نیست که جز خدمت به اسالم 
ادامه داده و با کسی ازدواج کند که مومن واقعی باشد و مادیات را زیاد معیار قرار 

  .اش ایمان به خدا باشد فقط تنها معیار اصلی. ندهد
 

  )تهران 1342 – 1367( ن تپهستار صبري تکا شهید 
خواهران عزیـزم، حجـاب و تقـوي و شخصـیت واالي انسـانی یـک زن را کـه        

  .، در هر حالتی به نحو احسن حفظ کنیددر خود داشتیدهمیشه 
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همسرم، دخترمان زهرا را خوب تربیت کن به او قرآن بیاموز، درس زنـدگی  ... 
و به او بگو که پدرش چگونـه زنـدگی کـرد و     )س(بده، همچون زندگی فاطمه زهرا

چگونه به استقبال معشوق رفت و به او بگو که چقدر عالقه به او داشت و بگو کـه  
پدرش به حجاب و شخصیت زن بیشتر از زیبایی جمال زن عالقه داشـت و بـه او   
بیاموز که همسر آینده خود را چگونه با معیارهاي اسـالمی انتخـاب کنـد و بـه او     

ز که چگونه لباس بپوشد و بگو که زیـورآالت و ثـروت و پوشـیدن لباسـهاي     بیامو
آورد و اینهـا   آنچنانی براي هیچ زنی جز خواري و ذلت چیز دیگري به ارمغان نمی

آورد، شخصیت زن در تقـواي کـالم،    براي یک دختر یا زن مسلمان شخصیت نمی
 را خـود بهتـر   هـر چنـد اینهـا   . حجاب و عمل صالح و نه در چیزي جز اینهاسـت 

  .دانی می
 

  )جهرم 1343 – 1361( داراب طاهري شهید 
در مـرگ مـن صـبر داشـته باشـید و       گونه زینبوصیتی دارم به خواهرانم، که 

دربـاره فرزنـدانتان    ]و[ حجابتان را رعایت کنید که آن هم خود یک جهـاد اسـت  
  .هم همینطور رفتار نمایید

  
  )شهر زرین 1343 – 1361( عطایی کچوییاکبر  علی شهید 

 حجـاب و  بـا  شـما  کـردم و  خونم جهاد من با ،مهربانم و عزیز اي مادر اما و... 
خوبی  فرزند  این که از ببخشید مرا و حالل کنید مرا و کنید تربیت فرزندان جهاد

  .نبودم براي شما
 از تـر  کوبنـده  حجاب شما و فرزندان خوب تربیت کنید ،خواهرانم اي شما و... 

  .است  خون من
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   )اصفهان 1345 – 1365(ابري  عباس فروغی شهید 
حجـاب خـود را حفـظ کنیـد و بـه فرزنـدان خـود هـم          ،و اما اي خواهران... 

  .بیاموزید که عفت زن همین حجاب است
  

  )داراب 1346 – 1364( عبدالرضا کشاورز شهید 
کریم ن آو تنها فرزند عزیزم محمدعلی را در چهارچوب اسالم و زیر لواي قر... 

که هـم خـدا و هـم بنـده حقیـر از       دو فهمیده و با اخالق و با اخالص تربیت کنی
شما راضی شویم و در قیامت چنانچه شهید محسوب شوم تو را شـفاعت خـواهم   

  .از خون سرخ من است تر کوبندهتو  ن که حجابکرد و بدا
  

  )جهرم 1339 – 1365( عبدالرضا کلوخی شهید 
شما در سنگر حجابتان بمانید و فرزنـدانتان را در راه   ،و اما خواهران عزیزم... 

  .اسالم راستین تربیت کنید که این کار براي شما اجر و پاداش بسیار دارد
  

  )سمنان 1344 – 1363( عباس گوهري شهید 
بکوشـید فرزنـدان خـود را چـون موالیمـان       ،خـواهم  میبرادرهایم  و از شما... 

در کنار و ایثار و شهامت و شهادت را  ،)س(زهراتربیت نمایید و چون فاطمه ) ع(علی
 کـه زینـت زن در حفـظ حجـاب اوسـت بیاموزیـد و از شـما        را، ن حفظ حجابآ

نهـا  آمن کامال مراقب مادر و خواهرم باشید و نگذارید روزگار بـه   بعد از خواهم می
 اي نها تامین کنیـد و امـا تـو   آرامش را براي آتوانید  می نجا کهآسخت بگذرد و تا 

زنـدگی خـود    يرا نمونـه و الگـو  ) س(بکوش زندگی حضرت فاطمـه زهـرا   ،خواهرم
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حجابـت را  ) س(سازي و از اخالق و رفتار او درس بگیـري و چـون حضـرت زینـب    
  .حفظ نمایی

 
  )دزفول 1347 – 1366( ساالر محمدهیودي شهید 

حال سخنی با شما مادران و خواهران عزیز دارم و آن این است کـه خـواهران   
شـما مسـئولیتی بـس سـنگین در تربیـت       ،مادران گرامی، اسالم را بشناسید ]و[

فرزندان با ایمان و با شرافت در جامعه دارید، باحجـاب باشـید و پوشـش خـود را     
حفظ کنید و بـه اسـتعمارگران بفهمانیـد کـه فرزنـدان امـام و قـرآنیم و ذلـت و         

  .خواهیم عروسک بودن را نمی
  

  )اصفهان 1346 – 1362(صادق مسجودي  شهید 
دهیم، در عوض تو حجابت را حفظ  می خون خود را ،در جبهه خواهر عزیز، ما

  .پرورش ده )ع(و علی اصغراکبر  علی کن و فرزندانی چون
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  حجاب ومبارزه با منافق،: فصل پنجم 
    شیاطین استکبار و

  
  )تهران 1346 – 1364( داود ابوالحسنی شهید 

پیشه کنید و حجابتان را ماننـد سـنگر بدانیـد و حفظـش     خواهرانم، تقوي را 
  .کنید

و خواهش دیگري کـه از خـانواده خـود و دوسـتان خـود دارم ایـن اسـت،        ... 
دفـن و   دوسـت نـدارم کـه در مراسـم     ،حجاب و ضد انقالب هستند کسانی که بی

که جلـوي آنهـا را بگیریـد و بـا آنهـا       خواهم می ختم من شرکت کنند و از شماها
  .خداوند آنها را به راه راست هدایت کنداهللا  انشاءکنید، بلکه  صحبت

  
  )تهران 1345 – 1367( رضا احمدي پیر الوان شهید 

 .]است[خواهران حجاب شما مشت محکمی به دشمن زده 
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  )جهرم 1362 – 1345( پور جهرمی عباسعلی اسماعیلی شهید 
محکمـی بـه   رعایـت حجـاب خـود مشـت      که با خواهم می از خواهران گرامی

  .دهان یاوه گویان بزنند
  

  )شازند 1339 – 1360( سیاوش امیري شهید 
و تو اي خواهر، حجاب و عفت و پاکدامنی را بیش از هر چیز مورد اهمیـت  ... 

قرار بده، چون حجاب تو مشت محکمی به دهان یزیدیان است، چون خـواهر، تـو   
  .بیند را نمیبینی ولی استعمار تو  می از زیر حجاب خود استعمار را

  
  )دهدشت 1351 – 1365( آب الوان  رضا امین شهید 

و خواهرم، تو همیشه حجابت را حفظ کن که حجـاب تـو مشـت محمکـی     ... 
  .است بر دهان ابر جنایتکاران شرق و غرب

  
  )اصفهان 1348 – 1366( رسول انصاري رنانی شهید 

بـا ایـن اسـلحه    و شما اي خواهرانم و مادرم، حجاب خود را حفظ کنید تـا  ... 
  .هم، مشتی بر دهان یاوه گویان شرق و غرب زده باشید

  
  )فیروزآباد 1342 – 1361( رضا ایلون کشکولی شهید 

حجـابی مبـارزه کنیـد کـه ایـن هـم یکـی از         گویم که بـا بـی   به خواهران می
 دار خواهـد اصـل حجـاب را لـوث و لکـه      ارمغانهاي غرب است و با این وسیله مـی 

آور است و   دهم که حتماً مبارزه کنید که بسیار رنج و من به شما قسم می ]کند[
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  .حرمتی به خون شهدا است حجابی بی این بی
  

  )تبریز 1344 – 1362( رضا بابازاده باغبانیان شهید 
آنهـا   که از حجاب 1]کنند حفاظت[گویم که از حجابشان  و به خواهرانم می... 

  .ترسند می دشمنان
  

 )زهرا بوئین 1338 – 1365( علی بکشلو رجب شهید 
تر از سـالح رزمنـدگان در جبهـه اسـت و      تو با حفظ عفت و حجابت که برنده

پا بـه پـاي رزمنـدگان و     ،تربیت فرزندانی سالم و مجاهد در مقابل دشمنان اسالم
  .مجاهدان در راه خدا با کفر، به جنگ و مقابله برخیزي

بندم، شما نیز با حفظ حجابتان، مشت محکمـی  فاطمه و هاجر، فرزندان دل ...
  .بر دهان دشمنان خدا و منافقین بزنید

  
  )دهدشت 1343 – 1363( سري پرکان کالیه شهید 

زنـدگی کننـد، چونکـه     وار زینـب باشـند و   وار زینبکه  خواهم می از خواهرانم
تـن شـهید کـربال صـبر و      72زینب یکی از شیر زنـان اسـالم بـود، وي در برابـر     

فقـط در فکـر    ]و[مقاومت به خرج داد و هیچگونه ناراحتی به خـویش راه نـداده   
که حجاب را کـامال در جامعـه    خواهم می شد؛ از شما خدا بود و از خدا غافل نمی

  .تا حد امکان حفظ نمایید ]را[المی خویش اسالمی رعایت نمایید و پوشش اس
و خواهران، حجابشان را حفظ کنند و از کارهـاي بیهـوده و بـدون دلیـل و     ... 

                                                             
  مواظب باشند: وصیتدر اصل  -1
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جا دوري کنند و خواهران حجابشان را تا آنجـا کـه اسـالم دسـتور داده حفـظ       بی
افراد بیگانه کسـانی هسـتند کـه    . کنند و خود را جلوي افراد بیگانه ظاهر ننمایند

دهند و شما مواظب چنـین افـرادي    می روند و آن را بر باد می ناموس مردمدنبال 
باشید و با حجاب خویشتن دهان آنها را خرد نمایید و اگر شما نمی توانید سـالح  

توانید با سالح حجاب، قلـب دشـمنان را    می بر گیرید و در برابر دشمنان بجنگید
  .نشانه بگیرید

  
  )اراك 1343 -1365( حسین حسینیسید  شهید 

خرت شـما در  آکه سعادت دنیا و  نمایم می تاکید خواهران دینی هم به تمامی
همـه   اکمل حجاب است و با رعایـت حجـاب کامـل اسـالمی و حضـور      گرو حفظ

باشـید بـر دهـان     مشـت محکمـی   ،هـاي انقـالب   در تمامی صـحنه  جانبه خویش
  .اند وردهآنان به ارمغان آبراي  اسارتی نوین را ،زادي زنآکه با شعار  کسانی
  

  )مشهد 1349 -1367( حیدرياصغر  علی شهید 
در پایان از تمامی خواهرانم و خواهران هموطن خود تقاضا دارم کـه بـا حفـظ    

  .حجاب خود مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی بکوبند
  

  )اصفهان 1346 – 1362( مجدالدین دادجو شهید 
این است که با حجاب خود مشـت محکمـی   و سفارشم به خواهران انقالبی  ...

به پوزه ابرنکبتان شرق و غرب بزنند و خواهشا بـه تمـامی وظـایف شـرعی خـود      
  .عمل کنید
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  )پلدختر 1351 – 1367( دانیالیاهللا  ذبیح شهید 
خواهرانم، شما هم در حفظ حجابتان کوشا باشید که حفظ حجاب شما مشت 

  .محکمی است بر دهان ابر قدرتها
  

  )نیشابور 1325 – 1361( رجبعلی دهنوي شهید 
دان  و تو خواهرم که در پشت جبهه هستی، بـا حجابـت دشـمن را در زبالـه    ... 

  .تاریخ بیفکن
  

  )شیراز 1349 – 1367( سیدعلی زارع مهر آبادي شهید 
کـه همـان حجـاب     ،نمـایم  و در پایان شما را به حجاب اسالمی دعوت مـی ... 

باشـد و کـاري نکنـیم     اسالمی است که خود مشت محکمی در دهان منافقان می
  .که دشمنان شاد گردند

  
  )کاشان 1344 – 1362(صادق سالمی  شهید 

حجابتان را حفظ کنید کـه ایـن مشـت محکمـی اسـت بـه        ،و اي خواهران... 
  .ادهان ابرقدرته

  
  )میانه 1344 – 1361( صابر سرچمی شهید 

خواهران حزب الهی همیشه حجاب خودتان  ،پیامی براي خواهران عزیزم دارم
زنیـد   می زیرا که شما با حجابتان مشت محکمی بر دشمنان اسالم ،را حفظ کنید

حجـاب شـما از خـون شـهید      .بدانید که حجاب شـما همـان سـنگر شماسـت     و



 

 )3(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت       212

 

  .تر است مقدس
  

  )رشت 1345 – 1362( چو کامیپور  رجبعلی شعبان شهید 
اهمیـت   و تو اي خواهر، حجاب و عفت و پاکدامنی را بیش از هر چیز مورد... 

  .قرار بده، چون حجاب تو مشت محکمی به دهان یزیدیان هست
  

  )شهرکرد 1349 – 1366( رضا طاهري سرتشنیزي شهید 
 گونـه  زینبکه حجاب خودشان را حفظ کنند و  خواهم میو از خواهرانم نیز ... 
که حجابشان را حفظ کنند  خواهم می و همچنین از تمامی خواهران دینی. باشند

  .و ابرقدرتها بزنند و با حجاب خود مشت محکمی بر دهان دشمنان 
  

  )سرا صومعه 1340 – 1361( رسول عموعلی شهید 
را  )س( و زینـب کبـري   )س( کـه راه فاطمـه زهـرا    خواهم میمادرم و خواهرانم، 

انتخاب کنید تا دشمنان دین و قرآن و ایران بدانند که زنهاي ایرانـی بـا حجـاب    
  .زنند خود مشتی به دهان کوردالن می

  
  )تبریز 1342 – 1364( عزیز فیضی بخشایشی شهید 

پشـت جبهـه    در و رسالتی کـه  پیام شهدا وار زینب خواهم می خواهرانم و از... 
مشت محکمی بـر   خود حفظ حجاب برسانند و بابه جهانیان  با جدیت تمام دارند

  .دهان اجانب و یاوه گویان بزنند
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  )قم 1349 – 1367( رضا کاشی شهید 
خواهران گرامی، خون شهید مشتی اسـت بـه دهـان دشـمن و حجـاب شـما       

  .تر؛ با حجاب خود خون مرا پاسداري کنید مشتی کوبنده
  

  )پلدختر 1347 – 1365( رسول کمري شهید 
دل بزنیـد  د مشت محکمی بر دهان منافقین کوربا حفظ حجاب خوخواهرانم، 

  .خواهید روحـــم با شما باشد حجاب خود را حفظ کنید می و اگر
  

  )تهران 1333 – 1359(داود کیایی  شهید 
آرزوي دیگري که دارم این است که حجاب خود را رعایت  و ]...خواهر عزیزم[

  .کنی تا با حجاب خود مشت محکمی به دهان صدام و صدامیان بزنی
  

  )مشهد 1341 – 1365(رضا لگزایی سید  شهید 
ایـن   تـا که شما هـم سـهمی داریـد    ، و پیامی به شما خواهران محترم دارم... 

 ،انقالب را و این جنگ را به پیروزي برسانید، شما هم مبارزه کنید با دشـمنانتان 
شما بدانید که دشمنان شـما   .اروپا و دنیاپرستان و مریکا و غربآبا شیطان بزرگ 

کـه   خواهنـد  مثل عروسکهاي کوکی به بازي در بیاورنـد و مـی   شما را خواهند می
خصیت زن را بـه بـازي بگیرنـد و شـما را در     نداشته باشید و ش اي شما هیچ اراده

د و شما را یک وسیله که بتوانند بیشـتر پـول در بیاورنـد و    نمنجالب فساد بکشان
ن جـنس بچسـباند و جـنس را بخـاطر عکـس زن بهتـر       آعکسهاي زنها را پشت 

باید  )س(شما از زینب .دانند گذرانی می د بفروشند و زن را فقط بخاطر خوشنبتوان



 

 )3(نامه شهدا گزیده موضوعی وصیت       214

 

حجاب خودش را حفظ کـرد و چطـور بـا کفـر      )س(چگونه زینب که درس بگیرید
دهد با چـه   چطور راه برادرش را ادامه می. چطور بود )س(مبارزه کرد و رفتار زینب

ایـن   بـا  .با شجاعتی که از خدا گرفته بود، شما هم از خدا کمـک بخواهیـد   ی،بیان
بـه معـروف و   حجاب صحبت کنید و امـر   زنهاي ولگرد و فسادگر و بدحجاب و بی

و نگذاریـد کـه خـون     مبارزه بکنیدنها آبا که ست وظیفه شما ،نهی از منکر کنید
 وار زندگی شما خودتان حجابتان را حفظ کنید و زینب. برادرانتان را پایمال کنند

  .کنید
دانید که دنیا روي حجاب شما و اسـالم شـما حسـاب بـاز کـرده       و شما می... 
وار  کـه حجابتـان را حفـظ کنیـد و زینـب      خـواهم  میاز شما خواهرانم  پس. است

  .را ادامه دهید انوار راه برادرت خدمت کنید به جامعه خودتان و زینب
  

  )هرانت 1343 – 1362( حمید محمودي خویی شهید 
از خواهرم نیز انتظار دارم که حجاب اسـالمی را بطـور کامـل رعایـت کنـد و      

  .قدمهایش را در راه اسالم بردارد
  


